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technische fiche

Speelvlak
Een grasveld in de vorm van een cirkel met een diameter van 14m. Op deze cirkel wordt het publiek geplaatst.
Het gras heeft een maximale hoogte van +/-8 cm. Anders wordt het té zwaar voor de dansers om te maaien tijdens de
voorstelling.
Het speelvlak moet makkelijk bereikbaar zijn met de auto. Een lichte helling is geen probleem.

Geluid
Het CC of festival voorziet 4 geluidsboxen, 1 mengpaneel met 2 ingangen voor ipod, kabels, stroomvoorziening

Licht
Bij slecht weer voorziet keski.e.space een basis lichtconstructie. Om deze op te hangen voorziet het CC of festival een
ladder. Het licht bestaat uit 3 bouwlampen van 150W.

Publiek
Het CC of festival voorziet krukjes, kussens of bankjes voor het publiek om op te zitten. Dit is enkel nodig indien het gras nat
is. Het is een optie is om aan het publiek (de school) te vragen om per kind een kussen in een plastic zak mee te laten
nemen. De stoelen worden opgesteld in een halve cirkel met de focus van de kinderen naar binnen. Indien nodig kunnen
meerdere rijen achtereen worden opgesteld.

Tent
Bij regenweer voorziet keski.e.space een tent. Deze wordt met piketten van 70 cm in de grond bevestigt. Het CC of festival
dient te checken of er op het speelvlak geen leidingen lopen.

Techniek
Het CC of festival voorziet twee technische medewerkers voor de ondersteuning gedurende de opbouw. Een vlotte opbouw
duurt +/- 1u bij moeilijkheden: maximaal +/- 3u. Tijdens de voorstelling blijft een technieker bij de voorstelling aanwezig ter
opvolging van onvoorziene problemen.

Backstage
Er dient backstage een ruimte te zijn voor de 3 medewerkers van keski.e.space die als kleedkamer en eetgelegenheid
beschikbaar is gedurende de gehele speeldag.
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Séjours
Per speeldag is een séjours voor 3 medewerkers nodig. Dit kan een maaltijd zijn in de buurt van de locatie of backstage. Een
vergoeding/per diem is ook mogelijk. Bij het spelen van 2 voorstellingen wordt de maaltijd gegeten direct na de eerste
voorstelling. Gelieve ervoor te zorgen dat het eten dus tijdig aanwezig is.
Deze technische fiche wordt enige weken voor de geplande speeldag besproken met de technisch verantwoordelijke van
het Cultuurcentrum. Indien er enige wijzigingen zouden zijn dan worden deze ten laatste 2 weken voor de voorstelling
gecommuniceerd.
Bij vragen over deze technische fiche steeds contact opnemen met:

keski.e.space vzw – kunst op locatie
www.keskiespace.be
Alexandra Meijer
keskiespace@gmail.com
0494 43 58 69
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Technische opstelling

Coup' Gazon
contactpersoon: Alexandra Meijer
keskiespace@gmail.com
+32 0494 43 58 69
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