Zebra Zebra

Reprise

Technische lijst dd 26 Augustus 2016
Gezelschap
Telefoon Zakelijk

NTjong
070- 3181444

Première

6 oktober 2013 – Schouwburg Almere

Speelperiode

oktober 2016 – december 2016

Aantal spelers

6x – 3 vrouwen – 3 heren

Technici

Licht/Video
Gerco Kolthof/Jan Harm Wagner
0641459114
gerco.kolthof@nationaletoneel.nl

Contactgegevens

Aankomst techniek

in overleg
5 uur bouwtijd

Technici theater
Voorstelling
Afbouw
Kleedkamers
Speelvlak

3 man/vrouw
± 45/50 minuten (geen pauze)
ca. 1 uur.
2
min. 9 b x 9 d x 6 h

Geluid
Lennert Esser

Opbouwtijd
Wij zullen contact met u opnemen over de exacte aankomsttijd. We komen met een
bakwagen. Als deze niet bij de laad & los kan blijven staan is het wenselijk om
eerder te komen.
Licht
We maken gebruik van de licht installatie van het theater. We nemen een eigen
lichttafel ( grand ma ultralight) mee. Één CCT fresnel 650W op eigen statief. En in
het decor staan 2 tafels met LED verlichting hierin, hiervoor hebben we van het
theater een dmx aansluiting op de vloer nodig.
Video
We nemen mee een beamer, 3 camera's (1 in het grid en 2 op de vloer) en 2
computers (1 op de vloer en 1 bij de regie).

Geluid
Wij maken gebruik van het geluidssysteem van de zaal, Rechts, Cluster en Sub apart

aan te sturen (indien van toepassing) Aanleverpunten geluid op rechts (cour) of op
FOH positie. Op rechts (cour) en bij FOH ook graag een 240v aansluiting.
Zebra Zebra neemt mee: Mengtafel (Yamaha ls9), Multikabel, Zenderset 8x
sennheiser (470 - 638 Mhz), 2x monitor op statief, Microfoons, statieven en
bekabeling
Bediening
Licht/video en geluid naast elkaar, graag een tafel van min 2.20 lang, achter in de
zaal.
Toneel
Bij aanvang van de bouw graag een zwarte balletvloer.
Afstopping
Wij gebruiken zwarte afstopping rondom van het theater.
Decor
Wij nemen een canvas vloer van 9 x 9 op deze vloer komen muziek instrumenten te
staan, 2 tafels en een 4 krukjes, een camera en een fresnel op statief. En we nemen
mee een truss van 6 meter welke met twee ketting takels om hoog wordt gehesen,
en waarin 6 doeken worden geknoopt, de truss hangt op 5 meter. Achter de doeken
staan 3 altrex trappen welke worden gebruik tijdens de voorstelling door de acteurs.

Voor meer informatie en PRI&E neem contact met ons op.

Met vriendelijke groet
Gerco Kolthof
Techniek NT

