TECHNISCHE LIJST DE LEUGEN REGEERT!
Algemeen
Een filmtheatervoorstelling met levende muziek.
Tournee Half Aug- 18 Okt 2018
25 Locatievoorstellingen, 5 Middag-school voorstellingen in optie
Uitvoering:
1 Acteur (Ab Gietelink (tevens regie)
1 Muzikanten (Gelijn van der Ham).
1 Technicus (Larva Peruzotti)
(Bij locaties brengen is er incidenteel 1 bouwtechnicus (Arjen Mulder) bij)
Vervoer Theaterbus
Opbouwploeg (Larva Peruzotti en Ab Gietelink) komen met bestelwagen van 4x 2 x2
meter en laadklep. Waar nodig vragen wij het theater/locatie ontheffing te verzorgen.
Acteurs/musici komen met personenauto of trein.
Tijdschema
Inclusief Middagvoorstelling
9.00 Vertrek techniek Amsterdam.
10.00 Aankomst theater
(2 Man Nomade opbouw bij voorstelling: 1 productieleider en 1 technicus)
14.00-15.00 Afronding en voorbereiden acteurs
15.00-16.00 Schoolvoorstelling
16.00-16.30 Nagesprek
BIJ ALLEEN AVONDVOORSTELLING
12.00 Aankomst Theater
(2 Man Nomade opbouw bij voorstelling: 1 productieleider en 1 technicus)
17.00 Afronding opbouw
18.30 Acteurs arriveren
19.30 Inregelen en voorbereiden
Voorstelling
(Bij latere aanvang schuift schema naar achter)
20.30- 21.50 Voorstelling
(Evt. daarna nagesprek met drankje)
22.20-23.30 Afbreken
Duur Reguliere Voorstelling en Schoolvoorstelling
75 min. + 30 min nagesprek
Zaal- podium
Meeste voorstellingen zijn binnen en sommige buiten
Wij spelen bij voorkeur op minimaal 8x8 met witte horizont en beamer
Vloer: hout of zwarte balletvloer

Decor/ Toneelbeeld
Achter het toneel (links en rechts) staan 2 van onze verrijdbare klerenkasten
Het toneelbeeld wordt gevormd door een horizont (theater), waarop filmbeelden met een
beamer worden geprojecteerd.
Voortoneel Links: Klassieke Tafel en stoel met loper.
Midden Rechts : Tafel en bank voor muzikanten.
Voor Rechts : Zitje met fauteuils
Beamer/ projectie
Wij gebruiken 1x beamer (Bij voorkeur van het theater).
Mocht een beamer van het theater een probleem zijn, dan heeft Nomade een 4500 Ans
beamer in haar theaterbus. Wij werken met een laptop in eigen bezit en projecteren
filmbeelden op schotten die we meebrengen. Wij hebben zowel VGA als composiet
kabels
Geluid
Wij gebruiken in principe licht en geluid van het theater
Geluidset is voor 2x eigen draagmics.
Musici hebben eigen instrumenten zonder versterking
Draagmicrofoons
Wij gebruiken, in principe 2 van onze eigen Sennheiser draagmicrofoons.
Lichtplan
Het lichtplan is beschikbaar via info@theatenomade.nl
(Tevens aanwezig op website www.theaternomade.nl).
Naast front en tegelicht en evt. zijlicht, gebruiken wij een aantal toppen en specialen.
Het lichtplan bestaat uit ca. 58 lichtstanden.
Tracks.
Waar mogelijk hangen wij enkele rekwisieten aan tracks
Aankondigingen/PR bij de ingang zaal
Wij hebben ruim flyers/ programma’s en boeken, alsmede (geplastificeerde) posters.
Producent/ productieleiding en planning
Theater Nomade
Ab Gietelink
OZ Achterburgwal 203D
1012 DL Amsterdam
Tel. 020-6941082
Op locatie: 06-24566778
info@theaternomade.nl
www.theaternomade.nl

