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Algemeen

 

-3 artiesten op tournee: Mateo Girón, Niko Miettinen, Richard Fox

-catering: 3 personen, geen allergieën 

-hotel (speelplek >125km van Gent): 3 aparte kamers

-transport: 1 personenwagen met aanhangwagen

-beveiligde (!!!) parking voor 1 wagen (L: 4m50, H:1m70) met aanhangwagen (L: 3m50, H:1m50)

-afsluitbare kleedkamer

-voldoende drinkwater

Voorstelling

-duur: 40 minuten

-vanaf 3 jaar

-buiten

-360° publiek (het publiek wordt in een volledige cirkel geplaatst!)

-capaciteit: geen limiet, afhankelijk van de zichtbaarheid 

-er wordt tijdens de voorstelling gebruik gemaakt van een alarmpistool (startsignaal)

Speeluren

-de voorstelling wordt gespeeld bij daglicht. Om zeker te zijn van voldoende daglicht moet de

voorstelling ten laatste 1u30 voor zonsondergang kunnen beginnen

-als er geen andere mogelijkheid is (bijvoorbeeld in landen met extreem warm weer overdag) zijn

avondvoorstellingen met belichting mogelijk. In dit geval zal er een lichtplan bezorgd worden en moet

er ook een repetitie voorzien worden de avond vooraf

-maximum 2 voorstellingen per dag met ten minste 1u30 tussen beide voorstellingen. Geen afbouw van

het materiaal  tussen voorstellingen op dezelfde dag

-communiceer de speeltijden altijd zo snel mogelijk aan het gezelschap om problemen te voorkomen.

Weersomstandigheden

-er kan niet gespeeld worden bij regenweer of wanneer de speelplek en het materiaal nat zijn door

regen of door condensatie (dit kan gebeuren op dagen dat de temperatuur onder het dauwpunt zakt

voor of tijdens de voorstelling!)

-er kan niet gespeeld worden bij extreem warm weer! Vanaf +30 graden in combinatie met direct

zonlicht kunnen we niet garanderen dat de voorstelling veilig kan doorgaan. Als organisator kan je hier

rekening mee houden door een speelplek te voorzien met schaduw (bv. bomen en gebouwen) en de

stand van de zon op het moment van voorstelling. 
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Speelplek

-speelvlak: 10m x10m, hard, stabiel en vlak. Maximum helling 1,5%!

-vermijd tijdens de warmste maanden  open vlaktes zonder enige schaduw voor publiek en artiesten

-voor een vlotte opbouw graag vooraf enkele foto's van de speelplek

-in geval van gras  of onstabiele ondergrond moet er een cassettevloer voorzien worden van 10m x 10m.

We raden aan om de plaats waar de Chinese mast komt extra te ondersteunen.

-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 500kg voorzien worden. Deze worden geplaatst samen met de artiesten om een

correcte plaatsing te verzekeren.

-in- en uitladen in nabijheid van de speelplek

-opbouw 45 minuten, afbraak 45 minuten. De opbouw gebeurt minstens 2u30 voor de voorstelling.

-de speelplek moet minstens 1 uur voor speeltijd toegankelijk zijn voor de artiesten voor opwarming

-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)

Muziek

-we voorzien zelf de muziekinstallatie (opstelling aangepast aan 360° publiek: 3x200W bovenop de

mast + 2x800W + 700W subwoofer op de grond)

-220v 16A, verlengkabel tot aan het speelvlak

-auteursrechten muziek te voorzien door de organisator, tracks:

-The Routers : Let's Go (Pony)

-Toners : Rock and Roll Part 2 (The Hey Song)
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