"Circo Dodo" Cie Balltazar

TECHNISCHE FICHE

Tijd:
Show: 30 minuten.
Opbouw:
Ideaal 1 uur op voorhand beginnen opbouwen.
Indien er minder tijd is moet dat op voorhand gemeld worden
het zijn vooral de ankerpunten die tijd vragen. Als we dat op voorhand kunnen doen dan kunnnen opstellen
op enkele minuten.
Afbraak:
Ideaal 30 minuten
Minimaal 5 min, indien nog minder moet dat op voorhand gemeld worden.
Scène:
ondergrond vrij vlak.
5m breed, 4 m diep, 5 m hoog (over de gehele oppervakte, indien dit niet mogelijk is op
voorhand melden en dan zien we wat we kunnen doen).
Twee ankerpunten voor slap touw op 9 tot 14m afstand, aan beide zijden
van de scene. (piekbelastingen zijn ongeveer 300 kg max. Ideaal zijn bomen, publieke banken, gras (we
hebben zelf piketten mee), waterreservoir of zandzakken op pallet (500 kilo elk), desnoods auto...)
De voorstelling komt het best tot zijn recht op een beschutte plaats, zoals een binnenpleintje,
een hoek in een park, een zaal zonder of met laag podium
Elektriciteit, licht, geluid:
1 x 220V x 10A voor onze eigen geluidsversterking.
Extra versterking door de organisatie is aangewezen indien een groot publiek
verwacht wordt of het gaat om een luidruchtige plaats
Belichting is alleen nodig als (een deel) van de voorstelling doorgaat na zonsondergang.
1) In dat geval is er vooraan de scene voldoende belichting nodig zodat het publiek
de show duidelijk kan zien. Twee voeten met telkens 4 par 64's (500 watt spots) is
een goeie optie. Mogelijkheid tot dimmen is noodzakelijk. Filters in warme kleuren
passen bij de voorstelling.

EN
2) is er achteraan belichting nodig zodat de artiesten hun jongleervoorwerpen
duidelijk kunnen zien. Het achterlicht komt best vanaf de vloer naar
omhoogschijnend. Zo zit het niet in de ogen van het publiek.
Langsweerszijden 2 Par 64’s is een goeie optie.
Voorzieningen:
Omkleedruimte met spiegel en stopcontact. Mogelijkheid tot douchen achteraf wordt op prijs
gesteld.
2 flessen water voor de show en 2 volledige maaltijden achteraf waarvan minstens één
vegetarisch. (Vegetarisch= geen vlees, geen vis, geen kip. Wel eieren, champignons, kaas,
noten, brood, pasta, …)
Risico’s:
De artiesten behouden op elk moment het recht om de show te stoppen of aan te passen
als de veiligheidsnormen (oppervlakte scene, ankerpunten,
afstand publiek ...) niet gerespecteerd worden.
Bij regen of hevige rukwinden kan de voorstelling niet gespeeld worden.
In dat geval wordt er met de organisatie gezocht naar de best mogelijke oplossing.
In geen geval kan aan de afgesproken prijs geraakt worden indien door
bovengenoemde redenen de voorstelling niet doorgaat als voorzien.
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