
Technische lijst Dorine Wiersma - ‘D&A’ 2016 – 2017

naam voorstelling D&A

gezelschap Dorine Wiersma

contactpersoon techniek Leon van de Bor

06 10824301

info@leonardillusions.com

aantal technici theater 1

aantal technici gezelschap 1

aankomst 14:00 uur

aantal spelers 1

aantal kleedkamers 1, om 14:00 uur gereed, met spiegel en water

aantal parkeerplaatsen 1

duur voorstelling 90 minuten

pauze nee

afbouwtijd 1 uur

Speelvlak 6x6 meter

zwarte balletvloer ja

afstopping rondom zwart of blauw; geen horizon

changementen nee

rook en vuur nee

water ja, twee longdrinkglazen (van theater)

piano/vleugel nee

magnetron, borden, bestek ja, we nemen zelf eten mee om in een magnetron op te warmen

Planning

14:00 uur aankomst, uitladen, monitors plaatsen, lichtplan intekenen

14:30 uur licht hangen en stellen

16:30 uur voorbereiding soundcheck

17:30 uur eten

18:15 uur soundcheck en inspelen, graag stilte in zaal

19:30 uur afwerking, mogelijkheid voor dweilen vloer
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Licht en Geluid

Van theater:

• regietafel graag in de zaal
• mengpaneel met tenminste 3 aux/monitor-uitgangen
• minimaal 24 lichtkringen, waarvan 1 kring zaallicht
• bij regietafel: dmxlijn, vaste spanning licht, vaste spanning geluid
• op toneel: dmxlijn, vaste spanning licht, vaste spanning + stroomblok voor 

microfoonontvangers
• 2x DI
• 2x XLR kort voor microfoonontvangers, 2x XLR lang voor DI
• 2x monitor op toneel
• 4x microfoonstatief lang zonder hengel
• 1x microfoonstatief kort

Van gezelschap:

• lichttafel
• galmapparaat
• 1x zender en ontvanger stem (774 Mhz)
• 1x zender en ontvanger gitaar (2,4 Ghz)
• 3x gitaar en 1x koto
• 4x ledtube in decor
• 1x beamer en projectiescherm (in decor; hoeft niet ingehangen te worden)
• 1x laptop en lange VGA-kabel voor projectie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leon: 0610824301
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