TECHNISCHE FICHE
LEAGUE & LEGEND
Contact techniek

Contact artiesten op tournee (engels)

Jasper D’Hondt

Richard Fox

jasper@15feet6.com

rich@15feet6.com

+32 4 86 02 04 98

+32 4 83 62 87 24

Algemeen
-3 artiesten op tournee: Mateo Girón, Niko Miettinen, Richard Fox
-catering: geen vegetariërs, geen allergieën
-hotel: 3 aparte kamers
-transport: 1 personenwagen met aanhangwagen
-afsluitbare kleedkamer
-voldoende drinkwater ter beschikking
Voorstelling
-duur: 40 minuten
-niet mogelijk bij regen of extreme wind
-bij voorkeur in open lucht maar ook mogelijk binnen of in een circustent
-360° publiek, alle leeftijden
-capaciteit: geen limiet, afhankelijk van de zichtbaarheid
-speelvlak: 10m x10m, hard, stabiel en vlak. Maximum helling 1,5%
-voor een vlotte opbouw graag vooraf enkele foto's van de speelplek
-in geval van gras moet er een cassettevloer voorzien worden van 10m x 10m. De plaats voorzien voor
de mast moet een belasting van 1000kg aankunnen, zie plan voor inplanting en afmetingen. In geval
van cassettevloer neemt het publiek deels plaats op de vloer.
-vrije hoogte boven het speelvlak: min. 7,5m
-bij harde ondergrond of wanneer het niet mogelijk is om grondankers te slaan tot 80cm diep moeten er
3 gewichten van minimum 500kg voorzien worden. Deze worden geplaatst volgens plan in bijlage en bij
voorkeur in aanwezigheid van de artiesten
-in- en uitladen in nabijheid van de speelplek
-opbouw 45 minuten, afbraak 30 minuten
-de speelplek moet minstens 20 minuten voor speeltijd toegankelijk zijn voor de artiesten voor
opwarming en pre-show
-minimum 2 personen voor crowd control tijdens de voorstelling
-minimum 1 persoon voor het bewaken van de speelplek bij afwezigheid van de artiesten (voor, na en
tussen voorstellingen)
-er wordt in de voorstelling gebruik gemaakt van een alarmpistool (startsignaal)

Muziek
-we voorzien zelf de muziekinstallatie
-opstelling aangepast aan 360° publiek: 3x200W bovenop de mast + 2x800W op de grond
-220v 16A, verlengkabel tot aan het speelvlak
-we maken gebruik van een draadloze micro: 2,4GHz band
-bediening muziek door de artiesten
-auteursrechten muziek te voorzien door de organisator, tracks:
-The Routers : Let's Go (Pony)
-Toners : Rock and Roll Part 2 (The Hey Song)
Licht
-in geval van voorstellingen bij valavond, in het donker of binnen zonder daglicht moet er belichting
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voorzien worden door de organisator. Lichtplan op aanvraag.
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cassettevloer 10m x 10m in geval van gras
gewichten 500kg volgens plan indien grondankers (80cm diep) niet mogelijk zijn
plaats mast = 1000kg, indien nodig verstevigen.
wij voorzien grondankers (80cm diep) en plaatsing

