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TECHNISCHE FICHE ‘#Likeme’
Voor scholen
Duur van de voorstelling: 50 minuten.
Opbouwtijd: ongeveer 1u30 .
Afbouwtijd: ongeveer 30 minuten
Acteurs : 2
Eigen techniek : door een technicus van in de zaal
De minimum speelruimte bedraagt: breedte : 6 m, diepte minimum: 5 m, hoogte: 3 m.
De organisator zorgt ervoor dat deze ruimte vrij is en netjes, en dat deze minimum
afmetingen, op één effen vlak, gerespecteerd worden.
De zaal moet verduisterbaar zijn. Wij werken immers met videoprojectie!!
Podium: niet noodzakelijk. De eerste rij van het publiek bevindt zich op minimaal 2 meter van
het speelvlak.
Deezillusie geeft er de voorkeur aan dat het publiek op stoelen of banken kan zitten en niet op
de grond.
In de zaal moet links en rechts voor het speelvlak een ruimte worden vrijgehouden van
ongeveer 1,5 m2 voor het plaatsen van onze lichtstatieven. (zie bijgevoegd grondplan)
Elektriciteitsvoorziening: 220 V - min 16 A op 2 verschillende circuits.
Belichtingsbediening: Wij spelen met onze eigen computergestuurd lichtorgel via DMX.
Belichting: Wij brengen ons eigen materiaal mee
Voor geluid: Wij brengen eigen versterking mee (versterker, boxen, geluidssturing).
Videoprojectie: Wij brengen onze eigen beamer en projectiescherm mee.
De organisator voorziet 1 tafel in de zaal voor de technicus.
ZEER BELANGRIJK: Licht en geluid worden bediend met draadloze afstandbedieningen.
ALLE GSM-TOESTELLEN in de zaal moeten UITGESCHAKELD worden (dus niet op
stil of trilfunctie) zoniet kan er storing ontstaan!
Foto's nemen of video opnames mogen niet zonder expliciete toestemming van de uitvoerder.
Tijdens de voorstelling wordt geen drank, snoep e.d. genuttigd.
Gelieve te zorgen voor plat- en bruiswater, koffie, thee en brood met beleg of broodjes voor 3
personen.
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Breedte minimum 6 meter

Diepte speelvlak minimum 5 meter

Verschillende decor zetstukken

Vrije ruimte voor
opstellen van
lichtstatief.
Vloeropp. =
Minimum 1,5m op
1,5m

Afstand speelvlak – publiek
min. 2 meter

Speelvlak

Beamer en voetlichten (door Deezillusie
meegebracht)
op de grond op de scène

Vrije ruimte voor
opstellen van
lichtstatief.
Vloeropp. =
Minimum 1,5m op
1,5m

Publiek maximum 200 personen

Hoogte van de zaal minimum 3 meter
(de lichtstatieven zijn 3 meter hoog)
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