Betreft afspraken voor de productie SHEL(L)TER
Beste,
Hierbij vindt u de technische fiche van SHEL(L)TER:
Aankomst techniekers:
hetpaleis komt met 2 techniekers, graag ook 2 mensen van jullie ter
beschikking.
Opbouwtijd 6u
Afbouwtijd 1u
Aankomst spelers (4) : 3u voor aanvang
De voorstelling duurt ongeveer 60 minuten.
Er is geen pauze voorzien en laatkomers kunnen de zaal niet meer
betreden.
Indien u nog vragen mocht hebben, kan u steeds Sander of Bob
contacteren op onderstaande nummers.

Bij voorbaat dank voor de vlotte medewerking,

Robin Angst
Project Manager
+32 494 42 45 17
robin@zonzocompagnie.be
Bob Hermans
Geluidstechnicus
+32 498 54 49 26
bobstudioparis@gmail.com

Sander Salden
Theatertechnicus
+32 485 99 09 58
sander.salden@hetpaleis.be

TECHNISCHE FICHE
1. DECOR :
Het decor bestaat uit 6 roterende uitstalkasten, 4 hoge en 2 lage.
Daarboven hangt een retro-projectiescherm met daartussen twee
duinen bestaande uit een houten basisstructuur met daarover een met
kurk bekleed stuk canvas. Aan de randen van het canvas wordt
kurkgranulaat gestrooid.
Zowel op de retrofolie als op de kasten wordt geprojecteerd, in totaal
gebruiken we daarvoor 5 projectoren.
Wij vragen :
-

Een speelvlak van B:12m x D:10m x H:5m.
Zwarte vloer indien de vloer niet zwart is graag een propere zwarte
balletvloer, netjes getaped.

2. AFSTOPPING :
Zijzwart met zwart fond achteraan. We gebruiken ook een aantal friezen.

3. LICHT :
Wij brengen mee:
-

Eigen lichttafel MA2 met Faderwing.
4 x Robe Ledbeams
Martin JEM ZR-45 Rookmachine

Wij vragen:
-

Dimbaar zaallicht
2 x 1Kw Profiel
2 x 2Kw Fresnell
3 x Par-64 (CP-61)
2 PC’s frontlicht voor het groeten
Voldoende Shucko en DMX bekabeling om de Ledbeams en de
rookmachine aan te sluiten
Een plek voor de lichttechnieker naast de geluidstechnieker in de
zaal liefst niet onder het balkon

4. GELUID
Wij brengen mee:
-

Laptop, alle microfoons en een eigen A&H SQ-5 mengtafel + 2 x
Cat-6
2 x Wireless SM-58 met ontvanger
1 x Radial Stereo DI
2 x Radial Mono DI
1 x Statief op ronde voet
2 x Klein statief op ronde voet
2 x Draadloos Jack-systeem

Wij vragen:
-

Een degelijk zaal-dekkende FOH met apart aan te sturen
center-cluster en subkasten.
2 kwalitatieve 2-wegs floor-monitors op het podium
4 kwalitatieve 2-wegs speakers, 2 per kant die fungeren als
‘surround’ liefst opgehangen (eventueel op statief), volume
regelbaar op versterker per stereo-paar
5 grote microstatieven
Voldoende Shucko verdeelblokjes (10 stuks) en XLR-kabel (20 stuks)
Een plek voor de geluidstechnieker in de zaal liefst niet onder het
balkon
Licht- en Geluidstechniek moeten naast elkaar zitten
Technieker die op de hoogte is van lokale wetgeving betreft
draadloze audio.

5. VIDEO:
Wij brengen mee:
-

QLab MacMini met eGPU
4 x Optoma GT-1080 Shortthrow projectoren
1 x Panasonic RZ-120 met 0,8 lens
Multi van 4 Cat-6 lijnen

Wij vragen:
-

Voldoende Shucko bekabeling en verdeelblokjes

6. VOORZIENINGEN :
-

3 aparte loges
Toilet en douches
Koffie, thee en water
Vers fruit en versnaperingen

7. VEILIGHEID :
-

Alles is conform met de veiligheidsvoorschriften.

8. AFSPRAKEN :
Gelieve parkeerplaats voor een bakwagen en een personenwagen te
voorzien.

8. CATERING :
De organisator zorgt voor 6 gezonde lunches waarvan 2 vegetarisch - 6
warme maaltijden waarvan 2 vegetarisch bij avondvoorstellingen.

9. INLICHTINGEN :
Sander Salden
Theatertechnicus
+32 485 99 09 58
sander.salden@hetpaleis.be

Robin Angst
Projection Manager
+32 494 42 45 17
Robin@zonzocompagnie.be

Bob Hermans
Geluidstechnicus
+32 498 54 49 26
bobstudioparis@gmail.com

Vriendelijke groeten vanwege de hele ploeg van Zonzo Compagnie en
hetpaleis.

