ROTHKO CHAPEL technische lijst
technicus: Ingeborg Slaats. 0627 016 033, slaats1@gmail.com
genre: Objecttheater. Zonder tekst.
duur voorstelling: 30 minuten, geen pauze
aantal acteurs: 1
kleedkamer: 1
opbouwtijd: 4 uur
We arriveren minimaal 6 uur voor aanvang van de voorstelling. We komen met 2 personen, we
vragen 2 personen van het theater.
afbreektijd: 2 uur
ruimte:
De ruimte moet verduisterd zijn.
minimale breedte: 8m
minimale diepte: 8 m
minimale hoogte: 3 m
publiek:
Voor de zichtbaarheid is het maximum aantal stoelen per rij: 8.
Met een totaal van 5 rijen is het bezoekersaantal: 40.
The positie van de technicus is achter het publiek.
installatie:
De installatie bestaat uit 3 metalen frames (zie foto en tekeningen) van 1.60 breed, 1.13 diep, 2.40
hoog. Er achter staan 10 statieven.
Voor is een houten paneel, achter is een doek.
We gebruiken 2 beamers om op het doek te projecteren.
licht:
Het licht, grotendeels led, is in de installatie ingebouwd. We nemen eigen dimmers mee.
We hebben alleen 16 Amp nodig.
geluid:
We gebruiken onze eigen laptop voor het geluid.
We maken graag gebruik van het geluidssysteem, mixer en 1 DI va het theater.
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veiligheidsinformatie:
Er zijn geen bijzondere risico's gedurende het bouwen, spelen en breken van de voorstelling.
rook: geen rook
kabels: de kabels worden veilig weggewerkt, zodat er niet over gestruikeld wordt
set: Aan laden en lossen, bouw en breek zijn geen onnodige risico's verbonden. De installatie zit

vanst met bouwen en vleugelmoeren.
loading / unloading: De installatie wordt getransporteerd in een 11m3 bus. Graag ervoor zorg
dragen dat we gemakkelijk bij de loading dock kunnen komen en dat er een parkeerplaats is.
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