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TECHNISCHE FICHE ‘#Like me’
Voor CC’s en schouwburgen

Duur van de voorstelling: 55 minuten.
Opbouwtijd: ongeveer 1u30 .
Afbouwtijd: ongeveer 30 minuten
Acteurs : 2
Technicus : 1

De minimum speelruimte bedraagt: breedte : 6 m, diepte: 6 m, hoogte: 4 m.
De organisator zorgt ervoor dat deze ruimte vrij is en netjes, en dat deze minimum
afmetingen, op één effen vlak, gerespecteerd worden.

Wij brengen onze eigen computer mee voor DMX lichtsturing. We hebben dus alleen een 3 of
5-pins DMX aansluiting nodig.
Voor geluid hebben wij 2 stereo kanalen nodig op een simpele (bij voorkeur niet te grote)
mengtafel. Qua aansturing hebben wij een laptop mee met line-uitgang.
Verder hebben wij 1 micro ingang nodig. Wij brengen zelf een draadloze micro en ontvanger
mee.
Verder brengen wij zelf een beamer mee die op de grond aan de jardinkant op de scène wordt
geplaatst.
Ons decor bestaat uit een verplaatsbare panelen en een centrale blok.
Lichtplan en inhanging (zie volgende blz)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deezillusie vzw, Vaderlandstraat 162, 9000 Gent email: info@deezillusie.be url: www.deezillusie.be tel: 0478/593258

Lichtplan : ‘#Likeme voor CC of theater
PC of FRESNEL 1000w
tegenlicht geen filters

PATCHPLAN

PC of FRESNEL 1000w
tegenlicht geen filters

PC of FRESNEL 1000w
tegenlicht geen filters

Tegenlicht trek
13

15

14

Richting spots
1 Pc 1000W met flaps uiterst
jardin.
2

(niet in gebruik)

3
4

Pc 1000W front jardin/midden
Profiel wit afgesneden op
centrale bak
Profiel wit afgesneden op
centrale bak

5
Pc 500W statief
(schaduwbeeld)
11

ZAAL : 12

6

(niet in gebruik)

7 Pc 1000W front cour/midden
8 PC 1000w met flaps naar
uiterst cour.
9
(niet in gebruik)
10 (niet in gebruik)

4

Profielspot met
messen, geen filter

Trek of brug
Podium (onder
manteau)

5

11 Pc 500W statief zelf
meegebracht vr schaduwbeeld
12 Zaallicht
13 Tegenlicht jardin fresn 1000
14 Tegenlicht centre fresn 1000
15 Tegenlicht Cour fresn 1000
16 (niet in gebruik)

17 2x 1000w gekoppeld met filter
183 voor alg centre scène
18 PC 1000w filter 105 midden
iets naar jardin
Positie trekken

1

3

17

18

17

7

8

* Tegenlicht trek : 4 à 5 tal meter van
de manteau

PC 1000w
geflapt
Filter 105

PC 1000w geflapt
geen filter

PC 1000w geen filter

2x Pc 1000w
geflapt met filter
183 gekoppeld

PC 1000w geflapt
geen filter

PC 1000w geen filter

* Trek Podium/achter manteau: Twee
profielspots zo kops mogelijk
* Trek/brug uit zaal: zo dicht
mogelijk bij de voorscène.

