TECHNISCHE LIJST & ZAALINDELING voor theaters
Techniek
 Tijdens de voorstelling gebruiken wij alleen ons eigen licht en geluid. Er is dus geen lichtplan.
 We zouden wel graag gebruik maken van een frontlicht na afloop van de voorstelling (applaus)
 Twee stopcontacten geaard 220 V / 16 A binnen 5 meter van de speelplek
 Indien aanwezig, maken we graag gebruik van een zwarte achtergrond (zwart fond)
 Indien een voorziening voor slechthorenden (ringleiding) aanwezig is, deze s.v.p. uitschakelen.
Dit geeft soms storing op onze microfoon.
 Graag het toneel zo klein mogelijk maken. Als het mogelijk is de zijkanten van het
poppentheater graag “afstoppen” met gordijnen (zie tekening). Kleine zalen: Let op de maten!
 Tijdens de voorstelling is geen technicus nodig, behalve voor de bediening van zaallicht (en
frontlicht na afloop).
Zaalopstelling
 Indien mogelijk 2 rijen bankjes voor de eerste stoelenrij geplaatst
 Géén kinderen op de grond of op matten
 De eerste rij stoelen maximaal 5 meter breed, in verband met zichtlijnen. Naar achteren toe
kan het breder, tot maximaal 10 meter (zie tekening)
 Hoogte van eventuele tribune idealiter niet hoger dan 1.60 meter i.v.m. zichtlijnen
 Voor zalen die niet permanent als theater in gebruik zijn: de zaal moet tijdens de voorstelling
volledig verduisterd zijn.
Laden en lossen
 De spelers zijn ongeveer 2,5 uur voor aanvang aanwezig voor de opbouw
 De speelplek moet op straatniveau zijn, of bereikbaar zijn met een lift
 Wilt u ervoor zorgen dat we bij in- en uitladen met ons theaterbusje zo dicht mogelijk bij de
speelplek kunnen komen? Graag hulp bij uit- en inladen.
 Het theater zorgt voor een parkeerplaats nabij de speelplek en zorgt voor een
parkeervergunning als dat nodig is. Eventuele parkeerkosten zijn voor kosten van het theater.
Publieksbegeleiding
 Zaal open liefst niet eerder dan 10 minuten voor aanvang
 Let u bij binnenkomen van het publiek op de aangegeven minimumleeftijd – niet jonger dan 4!
 Het personeel van het theater verzoekt het publiek om telefoons uit te schakelen en om
tijdens de voorstelling niet in en uit te lopen.
 Het personeel van het theater let er op dat volwassenen het zicht voor kinderen niet
belemmeren.
Meer informatie
U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-3559305 (ma-za 09.00-11.00 uur en
17.00-18.00 uur/b.g.g. graag inspreken) of via de mail: info@koomanspoppentheater.nl
Uitsluitend op de speeldag zijn we ook bereikbaar op 06-28229326.
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