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CONTACT	  

Simon	  D'Huyvetter	  
0499	  206	  170	  
simonservaes@gmail.com	  
	  
	  
ALGEMEEN	  

-‐	  Duur	  voorstelling:	  50	  min.	  zonder	  pauze	  
-‐	  Taal	  voorstelling:	  Nederlands	  
-‐	  Performers:	  1	  
-‐	  Technicus	  van	  het	  gezelschap:	  1	  
	  
	  
OPBOUW	  EN	  AFBRAAK	  

-‐	  Aantal	  huistechnici	  voor	  opbouw	  en	  afbraak:	  2	  
-‐	  Tijd	  voor	  opbouw	  en	  repetitie:	  min.	  5u	  
	  
	  
SPEELVLAK	  

-‐	  Vlakkevloeropstelling	  
-‐	  Min.	  afmeting	  scène:	  7m	  diep	  x	  5m	  breed	  (bij	  voorkeur	  meer	  diepte	  dan	  breedte)	  
-‐	  Dicht	  contact	  met	  het	  publiek	  (intieme	  voorstelling)	  
-‐	  Geen	  gordijnen	  of	  maskering	  van	  de	  ruimte,	  tenzij	  na	  overleg	  ter	  plekke	  
-‐	  Kan	  gespeeld	  worden	  op	  alternatieve	  locaties,	  zoals	  in	  openlucht	  (enkel	  in	  overleg!)	  
-‐	  De	  zaal	  moet	  leeg	  en	  opgeruimd	  zijn	  bij	  aanvang	  van	  de	  opbouw	  
-‐	  Zaal	  en	  licht	  worden	  ter	  plekke	  aangepast	  aan	  de	  noden	  van	  de	  voorstelling,	  er	  is	  dus	  tijd	  
nodig	  om	  beslissingen	  te	  nemen	  (sfeer	  van	  de	  zaal	  is	  cruciaal	  aangezien	  er	  geen	  decor	  is)	  
	  
	  
LICHT	  

-‐	  Algemeen	  frontlicht	  in	  2	  of	  3	  rijen	  (achterste	  helft	  van	  het	  podium	  moet	  donkerder	  zijn)	  

-‐	  Algemeen	  tegenlicht	  
-‐	  Publiekslicht	  
-‐	  Het	  aantal	  benodigde	  spots	  is	  afhankelijk	  van	  de	  grootte	  van	  de	  zaal;	  liefst	  fresnels	  of	  pc’s	  
met	  frost	  om	  een	  zo	  homogeen	  mogelijk	  front-‐	  en	  tegenlicht	  te	  krijgen;	  meestal	  ca.	  18	  spots	  
-‐	  Indien	  technicus	  van	  gezelschap	  niet	  aanwezig	  kan	  zijn:	  1	  zaaltechnicus	  om	  het	  licht	  te	  
bedienen	  tijdens	  de	  voorstelling	  
-‐	  Er	  zijn	  geen	  lichtcues	  



GELUID	  

-‐	  Geen	  versterking	  
	  
	  
PUBLIEK	  

-‐	  Volwassenen	  vanaf	  16	  jaar	  
-‐	  Opstelling	  met	  tribune	  of	  pratikabels	  (max.	  2	  rijen	  stoelen	  op	  zelfde	  niveau	  i.v.m.	  
zichtlijnen)	  	  
-‐	  Foto’s	  nemen	  of	  filmen	  is	  niet	  toegestaan,	  tenzij	  na	  overleg	  met	  wpZimmer	  
	  
	  
CATERING	  

-‐	  Vegetarische	  maaltijd	  voor	  2	  personen,	  max.	  2u	  voorafgaand	  aan	  de	  voorstelling,	  of	  erna	  
-‐	  Gezonde	  snack	  in	  de	  loge	  
	  
	  
EXTRA	  CONTACTPERSONEN	  

-‐	  Performer:	  Dounia	  Mahammed,	  0484	  75	  91	  51,	  dounia.mahammed@gmail.com	  
-‐	  wpZimmer:	  Carine	  Meulders,	  03	  225	  10	  66,	  carine@wpzimmer.be	  	  


