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Titel  

Creatie van  Naomi Kerkhove 

Gemaakt  

                             Datum 
plaats  

opleiding 
context rond voorstelling1 

 

13-02-2009 
Gent 
Multimediale Vormgeving Master 
TANGRAM 

Contactpersoon  
  straat en nummer 
  postcode en stad 

  land 
  telefoon 
  e-mail 
 

Naomi Kerkhove  
Melkerijstraat 7  
9850Hansbeke 

Belgie 
 
0476/65/65/07 
naomikerkhove@hotmail.com 

Nood aan repetitie?  Ja zeker geluid en licht 

Duur van de voorstelling 40min maar speelt verschillende keren per avond 

Pauze Min 10min 

Locatiespecificaties (wat 
heeft je locatie zeker 
nodig) 

Balkon of hoge gang 
Hoogte van groot belang 

Promotekst  Fourre-tou     

De kunstenares hoog op haar toren. Uitkijkend op een 

golvend landschap van stof dat bij elkaar werd gestikt. Het 

lappenparcours glijdt onder haar voeten weg, naar de 

toeschouwers toe. Een berg van textiel, waar onderdoor 

gelopen of gekropen kan worden. We bewandelen de weg 

die ze reeds heeft afgelegd. Het licht raakt aan wat in 

detail beleefd werd. Garen en stof vormden een boom, een 

weiland of regendruppels…  

Naald en draad leiden. Als reispartners rijgen ze beide de 

plotse hersenspinsels van de kunstenares aaneen, 

bestemming onbekend. Het hamerende ritme van de 

immer voortstikkende naaimachine voert ons onbewust 

mee op reis, doorheen het immer uitbreidende landschap. 
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Credits Tekst   Liene Aerts  
Concept en spel   Naomi kerkhove 

 

 
 
 

 

TECHNIEK 
 

LICHT 

Lichtbenodigdheden (soorten spots, 

aantallen, etc...) 
 
 

2x profielspot 

5pinspot en 4pars 
Lichttafel plaatsen dichtbij de performancer 

Kleurfilters (Gelieve type + nr te 
vermelden) 

nog te bespreken ter plaatse naargelang locatie 

Hebt u een lichttechnicus nodig? 
opbouw/afbraak 

permanentie 
 

Een lichttechnicus ter plaatse nodig voor de 
opbouw en afbraak 

 Ja indien problemen 
 

 

 

GELUID 

Geluidsbenodigdheden (micro’s, cd, 
minidisc, geluidstafel, etc...) 

 
 

Geluidstafel klein 
Micro 2x stereo 

Boxen verdeeld in de ruimte voor het versterken 
geluid van machine (naargelang de locatie) 

 Kleine geluidstafel aanwezig bij de performer  

Opblazen geluid van de naaimachine 

Stageplan Zie bijlage schets 

Hebt u een geluidstechnicus nodig Voor opbouw en afbraak 

 

 

SET / STAGE / DÉCOR 

Brengt u uw eigen decor mee? Ja bestaande uit een naaimachine en een doek 

Gast Organisatie zorgt voor 
 
 

Stevige tafel 
Naar de normale standaard word daar ook een 
stoel of een kruk voorzien  

Stageplan voor decoropstelling? 

 

Zie schets doek mee te brengen door performer 

Naaimachine 
Voor de Naaimachine verlengkabels voorzien door 
organisatie voor electriciteit 

 

VIDEO  

Brengt u eigen video-apparatuur mee? neen 
 

Videobenodigdheden (scherm, beame, 
dvd, vcr,...) 

Video wall (oldshool) te bekomen bij Karel 
Clemminck 
Kabel voorzien naargelang de camera  
Dvd (informeren bij persoon videowall) 

 
 

Stageplan voor video-opstelling 

Te voorzien door organistator  
 

Filmcamera mini dv voor life opname aansluiten 

elektriciteit  
Ophangsyteem voor camera boven de perfomer  
Of eventueel statief voor camera 



aansluiting tussen videowall en cameraop (s-
video) 

videowall  
een kabel die de life gemaakte beelden van de  
mini dv camera naar de videowall stuurt  
sony mini dv cassette ’s  60min 5x 

 

Videowall Karel Clemminck  karel.clemminck@pandora.be 
 

Hebt u een videotechnicus nodig? 
opbouw/afbraak 
 

Ja voor opbouw 
Bediening bij eventuele problemen tijdens de 
performance  

  

 

Catering:  
Vegetarisch:1pers 
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