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aantal technici gezelschap
aankomst techniek
aantal personen bouwploeg

1 uur voor aanvang
n.v.t.

transport

Oude Belgische stadsbus
De bus is transportmiddel en voorstellingslocatie in één
De Bus is 12 m. lang/ 2,5 m breed en 3,18 hoog

nb:

Wij vragen van de gastheer een parkeerplaats waar de bus kan staan en
daarbij een aanrijroute waarbij rekening is gehouden met de maatvoering

duur voorstelling
40 minuten incl inleiding
minimale pauze tussen 2 shows 30 minuten
bouwtijd
1 uur
breektijd
30 minuten
publiekscapaciteit
30 personen

module

de voorstelling speelt zich af in de bus. Het publiek verzamelt zich voor de bus en wordt welkom geheten.
Daarna verplaatst iedereen zich naar binnen en speelt de voorstelling zich af.
De voorstelling staat op film. Er doen geen live acteurs in mee.

publieksingang

De bus heeft geen toegang voor personen in een rolstoel. Er moeten enkele traptredes betreden worden
om naar binnen te kunnen
het publiek stelt zich op op de stoeltjes of de verhoging aan één zijde van de bus

publieksruimte
publieksbegeleiding

stroomvoorziening: 2 opties:

geluid
video
bijzonderheden

Het gezelschap neemt een eigen publieksbegeleider mee
In geval van slecht weer graag voorbereiding van publiek op voorstelling binnen in lokaal of hal. (duur 5 min)
wij vragen van onze gastheer:
optie 1) 2 x aansluiting 220 V op twee verschillende groepen. We hebben zelf heel veel verlengkabels bij ons.
optie 2) krachtstroom 32A aansluiting Gezelschap vraagt om 32A kabel ter lengte van de afstand tot het stroompunt
gezelschap gebruikt eigen geluidsset,
5video beamers
Het gebruik van vuur, rook en in de voorstelling zijn vermeden

De Bus is 12 m. lang/ 2,5 m breed en 3,18 hoog

