	
  

Technische Fiche - - - RAAKLIJNEN
> > > Contact
Compagnie

keski.e.space /
Alexandra Meijer

www.keskiespace.be
keskiespace@gmail.com

Zakelijk,
communicatie
en prod.leiding

Kosmonaut Production /
Lena Meckler

lena@kosmonautproduction.org
0496 29 96 87

Creatie en
techniek

Katrien Oosterlinck

katrien.oosterlinck@gmail.com
0032 485 59 21 39

> > > Algemeen
Duur

45 minuten

Publieksaantal

max. 40 personen incl. begeleiders of 2 klassen

Doelgroep

7+, bij familievoorstellingen zijn jongere kinderen onder
begeleiding ook welkom

> > > Technisch
Opbouwtijd

3 uur indien pre-implantatie
4 uur zonder pre-implantatie
met min. 2 techniekers
graag 1 technieker die beschikbaar blijft tijdens de voorstellingen

Afbraak

30 minuten

Ruimte

minimum oppervlakte 11 x 11 meter
zwarte balletvloer
dansers delen het speelvlak met het publiek
In overleg met Katrien / afhankelijk van de zaal:

zwarte achterwand of doek
tribune intrekken of frontdoek om tribune af te schermen
geen poten
indien scène-op-scène graag veiligheidsvoorziening aan scènerand en opstap met leuning voorzien
intro vind plaats in foyer of ruime gang, graag kapstok voorzien
Licht

3 x PAR 64 CP61 1kW
16 x PAR 64 CP62 1kW
4 x PC 1kW
5 x Fresnell 1kW
4 x Profiel 1kW – 50°
+ licht voor gangpad tussen inkom en speelvlak
filters
3 x Rosco 119 frost voor PC 1kW
2 x Lee 197 + Rosco 119 voor Fresnell 1kW
4 x Rosco 152 voor Profiel 1kW
zwarte balletvloer-tape voor markeringen
lichtorgel met bureaulamp op de grond naast het speelvlak

Geluid

Klein mengpaneel met mini jack aansluiting
bij lichtorgel naast het speelvlak
4 Speakers in de hoogte gericht op speelvlak,
boven elke hoek van het speelvlak 1
per 2 gekoppeld tot stereo (cour samen en jardin samen)

> > > Ploeg
Catering

4 personen waarvan 3 veggie
(waarvan 1 koemelkallergie, geitenkaas kan wel)
Graag lunch voorzien als we voor- en namiddag werken.

Loge

Graag 1 of 2 kleedkamer(s)
met strijkplank en strijkijzer
flesjes water, koffie en thee, fruit en nootjes of gezonde snacks

