
Technische fiche 'walvis is verdwaald'

voor voorstellingen in open lucht.

-minimale afmetingen van de scène:
4 meter in de breedte, en 2,5 meter in hoogte en diepte

dat kan op de grond (ongeveer vlak)
kan ook op een stevig (laag) podium (40 cm) 

In geval van regen:

minimumvoorziening:
een partytent die boven het decor kan geplaatst worden
(4-of 6 meter op 4 meter)

Beter is een gezellige, open circustent, waarbij het publiek ook droog kan zitten

In geval van harde wind:

is een windscherm nodig

Geluid:

afhankelijk vd de locatie en de programmatie rondom
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1/ onversterkt vertellen
Dit kan enkel  als de locatie intiem en ietwat afgezonderd is. 

2/Als er geluidoverlast verwacht wordt, dan brengen wij geluidsversterking met een headset/micro mee van goede 
kwaliteit.

Publiek: 

aantal is afhankelijk van de locatie en de akoestiek.
60 mensen is prima, 100 kan ook in het allerbeste geval.

De voorstelling richt zich tot families en kinderen (4) 5-12 j

Voorzieningen voor het publiek:

Gelieve voldoende banken en tapijten te voorzien.

Nodige tijd tussen 2 voorstellingen: 10 minuten

duur voorstelling: 20 minuten

Opstellen vh decor: max. 25 minuten
Afbraak en opruim decor: 15 minuten
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gegevens sabam:
gegevens uit de databank
"Title" "Authors" "Performers" "Publishers" "Work Code" "ICE Key" "Version" "Creation Class" "Year" "Cro"

"WALVIS IS VERDWAALD" "[A] Lein" "" "" """A0J2DQW00""" "" "" "Dramatic works" "" ""

"WALVIS IS VERDWAALD" "[A] Lein" "" "" """A0J3TJ100""" "" "" "Dramatic works" "" ""

Prijzen: 

850 € voor drie voorstellingen op een namiddag + vervoer en 6% btw

1000 € voor vijf voorstellingen op een namiddag + vervoer en 6% btw
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