Theatergroep Piepschuim
“Buiten de lijntjes”
(versie 29/09/22)
Beste techniek,
Dit seizoen komen wij lang met onze voorstelling, de nodige technische informatie vindt u hier.
•
•
•

Aankomst artiest:
Techniek gezelschap:
Techniek van het huis:

•
•
•

Duur voorstelling:
Pauze:
Afbouwtijd:

Er komt geen techniek mee!
graag 2 technici zowel licht als geluid worden door de
huistechnici gedaan.
ca 90 minuten
geen

Licht
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij maken gebruik van 6 vloerparren, vier op de vloer op iedere hoek van het speelvlak
en nog eens 2 op +- 1,5m(lateraal) hoogte links en rechts achter ter hoogte van de
andere twee vloerparren.
Graag een engels totaal uit 6 in het front met L152
Een waaier uit 4 parren tegen met L201
Horizon in L195
En een aantal speciaaltjes
Hieronder vindt u de lichttekening en de vlekkenplannen voor de diverse spots
Tevens is er een Cuelijst bijgevoegd, gelieve deze zo nauwkeurig mogelijk te handhaven.
Spot 9 en 10 dienen een strijklicht te vormen over het decor, afhankelijk van de
speeldiepte kunnen deze spots dus verder naar achteren komen dan op tekening te zien
is.
Spot 8 dient het filament van de par zo gedraaid te hebben zodat de artiest die bij de mic
nabij de vleugel in ieder geval het hoofd en de schouders belicht heeft door spot 8.

CUE

1. INLOOP

2. OPENINGS LIED
3. DE TOEKOMST IS
NIET MEER WAT
IE IS GEWEEST
4. ALS
5. VERHAAL
DOSTOJEVSKI

OPMERKING
Geluid: Druppels, bij aanvang voice-over
tekst.
Licht: na voice-over tekst Cue 2
Pas wanneer Cor opkomt, 1e nummer is in
dit licht
Instarten na einde 1e lied, lange cue

FADE TIJD
Aan voor inloop

5 sec
8 minuten

Na het einde van lied “De toekomst…”
instarten

5 sec

Licht: Pas na het lied EN verhaal achter
de piano:
Dus pas als Cor wegloopt van piano

5 sec

6. KIKKERS

Geluid: Druppels geluid, wanneer Robbert
de melodica pakt
Licht: Wanneer gitaar erbij komt
Geluid: Na 2 rondjes gitaar rustig de
druppels uitfaden

5 sec

7. VEGANISTENLIED

Bij einde Kikkers

5 sec

8. DINGEN DIE JE
MEENEEMT
9. VERHAAL HAAS
EN VIS
10.

Na einde veganisten

5 sec

Cor loopt naar Piano

5 sec

Wanneer Robbert klaar is met de Sax

5 sec

11. NIET MEER VAN
ME HOUD
12. FADE OUT

Bij opstaan

5 sec

Bij de laatste: “niet meer van mij houd” +
sax
Fade out ongeveer 3 seconde laten duren,
daarna instarten

2 sec

14. BO EINDE LIED

Wanneer muziek stopt

0 sec

15.
16. AUTO CUE

Na ongeveer 3 seconde instarten
Deze cue met 5 seconde auto-delay na cue
15 in starten
Bij tekst: “nu komt het moeilijkste moment
van de voorstelling”
Bij einde lied

4 sec
3 sec

Bij laatste gesproken zin:
“we moeten praten”

0 sec

Na korte tijd van applaus

5 sec

13. KAPPERSSTRIJD

17. ZIJ STIERVEN
18. WE MOETEN
PRATEN
19. BO EINDE LIED
20. APPLAUS

5 sec

5 sec
5 sec

21. EVENTUELE
TOEGIFT
22. UITLOOP

In dit het applauslicht van Cue 20 houden

-

Geluid
Toneel
Speelvlak :

Decor

Het decor bestaat uit een doek wat zal dienen als ondergrond, die doek zal deel omhoog gaan,
hiervoor is mits mogelijk een trek nodig, mocht dit niet mogelijk zijn gaarne een buis of balk en steels
om deze aan het grid te bevestigen.
Graag maken we gebruik van een vleugel.
We nemen zelf een aantal planten mee.
Boven deze planten gaan we draden hangen, hieraan maken we stukjes ijs vast.

De voorstelling
•

De voorstelling duurt 90min zonder pauze.

Hospitality
Aankomst/Parkeren

Contact gegevens:
Lichtontwerper
Gertjan Stads
Light4Profs
gertjanstads@live.nl
06-31908784
Mochten er vragen over het licht zijn bel gerust.

