DOUNIA MAHAMMED
waterwaswasser
TECHNISCHE FICHE (V1.1)
CONTACT
Simon D’Huyvetter
simonservaes@gmail.com
+32 499 20 61 70
ALGEMEEN
- Duur voorstelling: 50 min. zonder pauze
- Taal voorstelling: hoofdzakelijk Engels & Nederlands
- Performers: 2
- Technici van het gezelschap: 1
OPBOUW EN AFBRAAK
- Aantal huistechnici voor opbouw: 1
- Aantal huistechnici voor afbraak: 3
- Tijd voor opbouw en repetitie: 8u
- Tijd voor afbraak: 3u
- Voor afbraak wordt werkkledij aangeraden (opscheppen van natte maïzena)
- Voldoende emmers, min. 6 schone dweilen en schoonmaakproduct voor dansvloer
- Stofzuiger & bij voorkeur een schoonmaakmachine voor de vloer
SPEELVLAK
- Vlakkevloeropstelling
- Min. afmeting scène: 5m hoog x 8m breed x 8m diep (exclusief publiek)
- Theatertekst zonder versterking: capaciteit aanpassen aan akoestiek
- Zwarte balletvloer (wordt nat en vuil tijdens de voorstelling)
- Zwarte gordijnen of kale ruimte: wordt ter plekke beslist
SET
Het gezelschap brengt mee:
- ondiepe houten bak van 3 x 3m op pootjes
- 100 kg maïzena, die in de bak wordt vermengd met water tot een soort klei
- de klei wordt in principe hergebruikt, dus opkuis is na de laatste voorstelling
Het theater voorziet:
- wateraansluiting + tuinslang tot op de scène

GELUID
Het gezelschap brengt mee:
- een elektrische piano
Het theater voorziet:
- full range actieve speaker op de grond naast de piano
- vaste spanning voor piano en speaker
- audiokabel tussen piano en speaker: male mono jack 6.3 à male mono jack 6.3, lengte 3m
LICHT
Zie lichtplan hieronder
Het gezelschap brengt mee:
- laptop en Chamsys miniwing voor de sturing
Het theater voorziet:
Scènelicht:
- 4 Par64 1kW cp62, filters: 202+252
- 3 Par64 1kW cp61, filter: 281 (of 203+218)
- 6 Fresnel 1kW met barndoors, filter: 202
- 1 Profiel 1kW met messen, filter: 202
- 16 dimmers van min. 1kW met DMX aansluiting
Publiekslicht: Gelijkaardig aan Par64 1kW cp62, filters: 202+252 / spot maakt niet uit,
kleurtemperatuur wel
VARIA
Catering:
Vegetarische maaltijd voor 3 personen, min. 2u voorafgaand aan de voorstelling, of erna (in
dat geval graag gezonde snack vooraf voorzien in de loge)
Loge:
Afsluitbare ruimte met douche, handdoeken en haardroger

