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Contactpersoon Techniek HNT

Robbert Weinen

Telefoon
Email

+31 6 14 68 63 34
robbertweinen@hnt.nl

Aankomst techniek
Opbouwtijd
Voorstellingsduur
Pauze
Afbreken

In overleg met theater, tijd is afhankelijk van
aanvangstijd van de voorstelling
± 4 uur
± 1 uur en 15 minuten
Geen pauze
± 1.5 uur

Techniek HNT

2 man + 1 stagiair + 1 meewerkende chauffeur

Techniek Theater bouw
Techniek Theater voorstelling
Techniek Theater breek

2 man
1 man
2 man

Aantal vrachtwagens
Aantal trekken decor
Aantal trekken licht / geluid
Aantal changementen

1 bakwagen (9 meter)
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen

TECHNISCHE LIJST
Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie
Aantal kap / grime
Aantal acteurs
Aantal kleedkamers

NVT
3 (aankomst ± 2.5 uur voor aanvang)
2

Orkestbak

NVT

Vloer

Geen balletvloer, graag verwijderd voor aanvang
bouw.

Afstopping

NTB / Rondom zij zwart indien mogelijk.

Geluid/Licht

Licht en geluid in de zaal, indien anders graag contact
opnemen. We nemen een eigen geluid- en lichttafel
mee en we maken gebruik van zenders , 8 stuks. Wij
maken gebruik van surround speakers, positie van
deze speakers wordt op de dag zelf bepaald, bij
voorkeur in de brug boven de tribune.

Video

Ja, eigen beamer achter het decor. Bedieningspositie
ntb.

Decor

Zie bijgevoegde foto. Het decor bestaat uit een
vierkant vlak van 4.00 meter bij 4.00 meter met een
projectiedoek van 4.00 meter bij 2.10 meter hoog. De
vloer van het vlak én het scherm worden d.m.v.
actuatoren bewogen. Boven het decor hangen 5
pantografen met 2x Disisti, 2x Robe 300 en 1x GLP
JDC 1.

Rook / Hazer

Ja, Smoke Factory Scotty II (Draagbare rookmachine)
voor een klein effect tijdens de voorstelling

Bijzonderheden

Wij maken gebruik van stroboscoop effecten tijdens
de voorstelling.
Bij vragen graag contact opnemen met
Robbert Weinen, Tel: +31 6 14 68 63 34 /
Email: robbertweinen@hnt.nl

