
   

 

 
  

  
Technische lijst WARNET      
 
 
gezelschap  Schippers & van Gucht     
titel voorstelling  Warnet     
concept regie vormgeving Jellie Schippers & Myriam van Gucht    
zakelijk leiding  Dorine Cremers | dorine@schippersenvangucht.com 06 48 18 25 93   
productieleiding  Joanne Mensert |  productie@schippersenvangucht.com  06 53967166   
techniek  Simon van Beek | simontechniek@gmail.com  06 52308886    
           
aantal technici gezelschap    3     
aantal technici theater  2   indien geen dockshelter aanwezig dit graag melden!    
aankomst techniek       
       
aantal cast leden  1: Toon Kuijpers 06 47500423    
           
transport  Het decor wordt vervoerd in een vrachtwagen    
       
duur voorstelling  60 minuten     
minimale pauze tussen 2 shows 2,5 uur     
bouwtijd       
breektijd       
publiekscapaciteit vrije 
voorstellingen   70       



       
       
module   Voorstelling wordt gespeeld in een witte kubus van opgespannen doeken   
  de doeken zijn gespannen in stalen frames (flat-trussen)    
  de vier wanden hangen aan een boxtrussen carré    
  in het centrum van de kubus bevindt zich een piramidevormige tribune   
  Gewicht per wand: 145 kg (afzonderlijke delen binnen de Arbo norm)   
       
publieksingang  Een van de wanden van de kubus fungeert als deur voor publiek     
           
       
publieksruimte  In de kubus staat een piramidevormige tribune die plaats biedt aan 70 toeschouwers    
  Op allevier de wanden van de kubus worden projecties vertoond.    
  langs de binnenrand van de wanden bevindt zich een rondgang die als speelvak wordt gebruikt   
       
       
vluchtwegen  De ingang fungeert ook als nooduitgang, de technicus bevindt zich in de kubus   
    we vragen 1 iemand van het theater buiten de kubus te blijven in geval van calamiteiten    

       
speelplek  minimaal 10 breed bij 18 m     
  vrije hoogte 5,5 m     
  vloeroppervlak vlak en stofvrij     
       
hijspunten  minimaal 4 hijspunten die elk 150 kg belast kunnen worden    
  er wordt een vierkant van truss gehesen van 8m x 8m    
  de hijspunten dienen zo gesitueerd te zijn dat het vierkant midden in de ruimte gehesen kan worden   
  materiaal om aan de trekken te bevestigen hebben wij, takels vragen wij aan het theater   
       
stroomvoorziening  32A aansluiting met verdeelkast en bekabeling    
           

       
geluid  gezelschap gebruikt eigen geluidsset    



       
licht  er wordt gebruik gemaakt van inloop licht om de route naar de ingang aan te lichten   
       
video  4 beamers en aansturing, verzorgd door gezelschap    
       
bijzonderheden  Het gebruik  van vuur, rook en  in de voorstelling zijn vermeden    
       
specs kubus  Hoogte 4,5 m     
       
  Lengte 8 m     
       
  Breedte 8 m     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


