Technische lijst kindervoorstelling op school, bibliotheek, buurthuis etc.
Binnenkort spelen wij een voorstelling in een ruimte die niet permanent een theaterzaal
is. De voorstelling kan alleen worden gespeeld als onderstaande 3 punten in orde zijn:
1. Een inktzwart verduisterde ruimte is noodzakelijk. Bij onvoldoende
verduistering kan de voorstelling niet door gaan. Normale gordijnen of luxaflex
zijn niet voldoende. De ruimte moet volledig verduisterd worden d.m.v. goed
werkende verduisteringsgordijnen of zwart 'landbouwplastic' zodat geen
daglicht binnen kan komen. Denkt u ook aan bovenramen en deuren met glas?
Zie pagina 3 voor meer informatie over verduistering.
2. Afmetingen poppentheater: hoogte 2,75 meter; speeloppervlak 3 x 5 meter.
Het is verstandig om de hoogte van de zaal (minimaal 2,75 meter hoog ) te
controleren.
3. De voorstelling kan alleen worden gespeeld op de begane grond (tenzij een lift
aanwezig is). Apparatuur en decors zijn erg zwaar en kunnen beslist geen
trappen op worden getild.

Opstelling van de banken en stoelen
 Graag tevoren banken en stoelen opstellen volgens bijgevoegde plattegrond.
Vooraan banken, dan stoeltjes/stoelen en achteraan eventueel tafels.
 Geen kinderen op de grond of op matten en geen podium (i.v.m. zichtlijnen).
 Benodigd: een vrije groep 220V/16A geaard. Een geaard stopcontact binnen 5
meter van de speelplek.
Laden en lossen
 Wilt u ervoor zorgen dat we bij in- en uitladen met ons theaterbusje zo dicht
mogelijk bij de speelplek kunnen komen? Hulp bij uit- en inladen is zeer welkom.
 De school zorgt voor een parkeerplaats in de buurt van de school. Eventuele
parkeerkosten zijn voor rekening van de school.
 Opbouwtijd bedraagt 2,5 uur, afbreektijd 1,5 uur.
Meer informatie
U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-3559305 (b.g.g. graag
inspreken) of via info@koomanspoppentheater.nl
Uitsluitend op de speeldag zelf zijn we ook bereikbaar op 06-28229326
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TIPS OM DE ZAAL GOED DONKER TE MAKEN

Binnenkort spelen wij een voorstelling op uw school, of in een andere ruimte die niet
permanent een theater is. Het is belangrijk dat de zaal of het lokaal waar de
voorstelling gegeven wordt, helemaal verduisterd is. Er mag dus geen daglicht naar
binnen komen. Dat kan met goed werkende en goed sluitende verduisteringsgordijnen
voor alle ramen.
Normale gordijnen en luxaflex zijn niet voldoende voor verduistering. In dat geval kunt
u de ruimte verduisteren met:
-

zwart landbouwfolie (landbouwplastic) of vijverfolie, te koop bij tuincentra,
groothandel of bouwmarkt. Landbouwfolie bestaat in verschillende diktes en
breedtes (2-8 meter) en is per meter te koop. Let er op dat het niet te dun is,
zodat het folie geen licht doorlaat of scheurt. Het folie is niet echt goedkoop,
maar het is vele jaren achter elkaar te gebruiken.

-

Als u de investering in het folie te kostbaar vindt, dan kunt u ook verduisteren
met vuilniszakken. De belangrijkste tip is om de dikste kwaliteit zakken te
kiezen (bijvoorbeeld KOMO). Laat de zakken aan elkaar zitten en knip ze niet
open (dan laten ze te veel licht door). Zo kunt u de zakken na gebruik als
verduistering, bovendien gewoon gebruiken als vuilniszak. Een rol van 20
vuilniszakken is voldoende voor een oppervlak van 4 m2 (met overlappen ongeveer
1 x 4 meter).

-

Gebruik stevig plakband (Gaffer-tape of Duck-tape) of punaises om de folie op
te hangen. Normaal plakband laat bij warm weer en/of boven een radiator snel
los.

-

Het is belangrijk dat alle ramen en glazen deuren zijn afgeplakt. Denk ook aan
bovenramen. Lichtkoepels kunnen soms vanaf het dak worden afgedekt.

Alvast hartelijk bedankt!
Kooman’s Poppentheater

