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Tuning People/ Karolien Verlinden

Algemeen 
Duur voorstelling : +/_ 40 minuten

Aantal spelers : 2

Aantal technici : 1

Aantal technici van de zaal : 2


Aankomst : telefonisch of via mail af te spreken met Eva.

Duur opbouw : 4 uur

Duur afbraak : 1 uur


Contact 
Eva Dermul

0032 474/82.01.89

dermul.eva@gmail.com


CATERING INFO :

Lukah is allergisch voor melk, Alex is allergisch voor noten, cashewnoten zijn oké.


Decor 
De voorstelling vraagt een blackbox opstelling, gelieve hiervoor zij-zwart en zwart achterdoek te 
voorzien.

Gelieve voor een proper getapte balletvloer te zorgen over de hele scène.

We vragen poten ter breedte van de zaal met in het midden een uitsparing van 280 cm, zie foto.


Het decor bestaan uit 4 panelen, 2 houten en 2 retro projectieschermen, van H 255 cm x B 150 
cm.


Licht 

Wij nemen al het licht zelf mee behalve 4 pc’s waarmee we een algemeen frontje vormen.

Ons eigen licht komt op de grond te staan.


Armatuur aantal gezelschap Zaal

sunstrip 6 6

Briteq stage light RGB 9 9

Studio spot 250 2 2

UV cob canon 1 1

PC 1KW 4 4

mailto:dermul.eva@gmail.com


Gelieve genoeg vloeraansluitingen, verlengkabels en dmx cablage te voorzien.

De voorstelling wordt gedraaid op Qlab (materiaal van gezelschap), graag genoeg stroom 
voorzien aan de regietafel, geplaatst in het midden van de zaal.

Graag (monitor)scherm aan de regie van +/- 21inch met hdmi aansluiting en hdmi kabel.


We vragen een ervaren lichttechnieker voor de op-en afbraak.


Geluid 
Wij vragen een FOH opstelling in perfect werkende staat, de regie geplaatst in het midden van de 
zaal en een ervaren geluidstechnieker voor de opbouw en afbraak.


De voorstelling wordt gedraaid op Qlab, hiervoor vragen wij :

-	 geluidstafel met minimum 4 sporen

-	 minijack

-	 2 monitors


Loges 
Wij vragen twee loges met elk een sanitaire voorziening en handdoeken. 

Graag water, koffie en thee in de loges, snacks worden geapprecieerd.


Foto’s
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