
FOTO OP VOLGENDE TABBLAD
tech rider Buiten Dienst

gezelschap Schippers & van Gucht
titel voorstelling Buiten Dienst
concept regie vormgeving Jellie Schippers & Myriam van Gucht
zakelijke leiding Dorine Cremers 06 48 18 25 93 dorine@schippersenvangucht.com
productieleiding Joanne Mensert 06-53967166
techniek Simon van Beek 06-52308886

aantal technici gezelschap 1
publieksbegeleider 1  in overleg met het theater/festival 

aanvang bouw bouw 1 dag, installatie techniek 0,5 dag 1,5 dagen
aantal personen bouwploeg 4 tot 5

transport Decor en installatie wordt in een vrachtwagen geleverd (7,3m lang)
De voor de voorstelling geselecteerde locatie dient bereikbaarbaar te zijn voor dit voertuig

voorstellingen maximaal 3x per uur max zes uur op een dag

duur voorstelling 14 minuten
minimale pauze tussen 2 shows5 minuten
bouwtijd 8 uur
breektijd 8 uur
publiekscapaciteit 12 personen, met kinderen tot max 15

module De voorstelling vindt plaats in een nagebouwde lift, er kunnen 12 personen in de lft stappen 



De deuren sluiten en er wordt een film aan de binnenkant op de liftdeuren geprojecteerd 
ook is er een trillende beweging voelbaar, 
waardoor de illusie van het verplaatsen via een lift in een hoog gebouw gewekt wordt
Aan het einde van de voorstelling gaan de deuren van de lift weer open en stapt het publiek eruit.

publieksingang de lift is makkelijk te betreden ( ook voor personen in een rolstoel , max 1 per voorstelling) 

publieksruimte het publiek stelt zich staand langs de wanden van de lift op
er is 1 klapstoeltje en 1 rollator waarop evt gezeten kan worden
niet toegankelijk voor mensen met claustrofobie

beschrijving decor afmetingen module buitenkant 4,50m breed x 5,25m diep x 3,75m hoog
voor de publieksingang ligt een ramp van 1,5m lengte, totale diepte van het object 6,75m 
binnenmaat module (publieksruimte)  3,50m breed x 4,00m diep x 2,50m hoog
de restruimte tussen buitenschil en binnenruimte wordt gebruikt als technische ruimte

publieksbegeleiding Technicus van gezelschap verzorgt de publieksbegeleiding 
Indien er ook nog kaartverkoop plaatsvindt dan graag overleg over de uitvoer daarvan.

vluchtwegen nvt

locatie eisen De installatie moet op een ondergrond gebouwd worden van 4,5m x 5,5m, 
Vlak en waterpas, bij voorkeur verhard.

stroomvoorziening Verdeelkast van 32A naar 16A shko, minimaal 3 groepen afgezekerd
watervoorziening nvt

geluid gezelschap gebruikt eigen geluidsset, ingebouwde autospeakers



video 2 video beamers
showcontrol Mcbook / Qlab
bijzonderheden Het gebruik van vuur en rook in de voorstelling zijn vermeden






