Technische fiche “Katton” voor in het theater.
Contact persoon gezelschap:

Aantal personen:
Duur van de voorstelling:
Speeloppervlakte (bxdxh):
Kleedruimte:
Maximaal aantal bezoekers:

Bram van Beusekom
bramphvanbeusekom@gmail.com
0031 6 14 51 9880
1
40 Minuten
6x5x3
Aangrenzend en verwarmd
150 Bezoekers

Aankomsttijd:
Opbouwtijd:
Afbreektijd:
Benodigde externe technici:

90 minuten
60
45
Het gezelschap neemt geen eigen technicus mee.

Geluid:

Er is geen audio plan voor de technicus. Bram gebruikt hiervoor
een afstandsbediening die op een mp3 speler zit aangesloten.
Deze kan doorverbonden worden met Bram’s eigen
geluidsinstallatie, maar liever met de geluidsinstallatie van het
theater als dat mogelijk is.

Licht:

Er is een lichtplan. (zie hieronder).
Volledig gebruik van mogelijkheden theater, geen eigen lichten.
Zwart rondom
Zeer wenselijk
Dozen.
Geen
Geen

Afstopping:
Verduistering:
Decor:
Risico's:
Bijzonderheden:

Buro Bannink behoudt zich het recht voor de voorstelling(en) te annuleren als aan bovenstaande
technische eisen niet is voldaan. De uitkoopsom wordt in dat geval volledig in rekening gebracht.
Indien deze technische lijst vragen of problemen oplevert, gaarne contact opnemen met:
“Bram van Beusekom / 0031 6 1451 9880 / bramphvanbeusekom@gmail.com ”

Licht plan – KATTON
1. Intro
zaallicht aan
zacht totaal
2. Begin > muziek zachter.
Zaallicht dimmen (niet te donker ivm met jonge kinderen)
Totaal feller
3. Verbouwen > deur/dozen sluiten
achtergrond licht blauw met ‘zon’
+ totaal
4. Vogel > na avonturenlied.
groen achtergrond
Spotje op boom
+ totaal
5. Verbouwen > tijdens avonturenlied.
Spotje boom dimmen
Groen achtergrond dimmen
Spotje links voor laag aan
6. Verbouwen > tijdens avonturenlied.
Spotje links dimmen
Klein plekje slak, rechts voor aan
7. Vis water > voor/na avonturenlied.
spotje rechts voor dimmen.
Totaal aan
Blauw achtergrond of grond (zee)
8. Hond > tijdens avonturenlied.
Blauw dimmen.
Totaal

9. Hondenhok > Hond en kat achter trap.
Totaal verkleinen tot enkel midden achter.
10.Overleefd > kat en ik achter trap vandaan.
Totaal.
11. Thuis > deur dozen openen.
blauw en zon licht dimmen.
warm totaal licht aan.
12.Mandje > ‘We zijn thuis! Miaauw!’ Einde muziek.
black out
13. Applaus >
Totaal
14.Uitloop > ik af.
totaal dimmen
Licht blauw met zon zacht aan

