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Algemeen

VUURT/TOREN is een voorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar gebracht door 4 spelers.

Duur: 60min. Zonder pauze.

Decor

Het decor bestaat uit een toren, opgebouwd uit een stalen frame met daarrond houten ladders, een 7-hoekig
schuin oplopend vlak dat als speelvloer wordt gebruikt met daarrond acrylspiegels die plat op de vloer liggen.
De toren kan schommelen.

Wij vragen:

- Een speelvlak van B:12m x D:9m x H:6m.
- een zwarte, niet hellende vloer.

Indien de vloer niet zwart is graag een propere zwarte balletvloer
- zijzwart en en zwarte fond achteraan

Geluid

Wij brengen mee:

- Laptop met Qlab
- Focusrite Audio interface
- Akai sampler
- Inputs 4:

o Snaarinstrument met pickup
o Loopstation + effectpedalen + elektrische gitaar
o stereo input voor de laptop

Wij vragen:

- Full range PA achteraan op de scene.
o Indien full range niet mogelijk: standaard PA graag delayen

- Geluidstafel met min. 4 inputs min. 5 outputs (LR, Monitor muzikant, monitors spelers)
- (Geluids)technicus die de tafel kent om zo vlot mogelijk te kunnen werken
- 3 monitors: 2 algemene monitor spelers vooraan de scene L-R, 1 monitor achteraan scene midden

(muzikant)
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- 2 actieve DI’s
- 4 TRS-jack kort (van interface naar geluidstafel)
- 2 input prikpunten achteraan scene (Ter hoogte van monitor muzikant)
- Geluidregie in de zaal, niet onder het balkon

Licht

(Zie lichtplan)

Wij brengen mee:

- Eigen lichttafel Chamsys
- 5 x Robe Ledbeam 150
- 1 x Robe Spider
- 2 x Sunstrip
- 3 sokkels voor de Ledbeams
- 1 Valmagneetsysteem
- 1 led-driver
- Hazer

Wij vragen:

- Voldoende bekabeling om het licht aan te sluiten.
- Lichtregie in de zaal, niet onder het balkon

FX

- Er wordt gebruik gemaakt van een stroboscopisch lichteffect tijdens de voorstelling.
- Er zit één pyro-effect in de voorstelling (Le Maitre – Robotics Medium)
- We maken gebruik van rook en haze tijdens de voorstelling

Catering

Omwille van opwarming van de spelers voor de voorstelling willen we vragen dat er catering voorzien wordt
voor 6 personen, waarvan 2 vegetarisch.

Afspraken met Nele Venken: nele@laika.be

Water, frisdrank en fruit in de kleedkamers worden zeer gewaardeerd.

Was kostuums

Bij speelreeksen langer dan 2 dagen vragen wij om de was van de kostuums te voorzien.

Afspraken met Nele Venken: nele@laika.be

Loges

Graag kleedkamers voor 4 spelers voorzien van toilet, lavabo, spiegel, douche en handdoeken.

Afspraken

De voorstelling wordt gebouwd door 2 techniekers van Laika/hetpaleis.

Wij vragen 2 technici om te laden, lossen en opbouwen.

Opbouwtijd: 4 uur
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Afbraaktijd: 1,5 uur

Aankomst spelers (4) : ten laatste 1u30 voor aanvang.

Wij vragen parkeerplaats voor 1 lichte vrachtwagen en 2 personenwagens

Voor meer info:

Thomas
Stevens
(techniek

Vuur/toren) thomas_stevens@telenet.be I +32 495 35 57 35

Pieter Smet (coördinatie techniek Laika): pieter@laika.be I +32 (0)496 73 83 27
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