Roestige Spijkers & Andere Helden

Technische Informatie 2:
Medium versie
We hebben 3 versies van deze voorstelling:
Dit is de technische rider van versie 2: Medium projectiescherm ( 2.50m breed) voor kleine zalen
publiek tot ± 150 kijkers
De andere versies: ( neem contact op voor meer informatie)
Versie 1: Grootbeeld TV versie. Het beeld is te zien op een 46 inch TV. Bestemd voor kleine ruimtes en
publiek tot ongeveer 50 personen.
Versie 3: Groot Projectiescherm ( 4.00 m breed) Voor middelgrote en grote zaal en veel publiek.

Deze versie:
Een 2.50 m. breed projectiescherm wordt gebruikt om het publiek de live beelden te tonen
die we met objecten onder de camera op de animatietafel maken. Deze versie is ideaal
voor kleine zaal met een black box tot ongeveer 150 kijkers en een speelvlak van ongeveer 7
meter breed. Voor grotere aantallen kijkers kunnen we een groter scherm meenemen.
Lengte van de voorstelling: 15 minuten. 35 minuten,
60 minuten of 80 minuten (met pauze)
Opbouwtijd: 3 tot 4 uur (afhankelijk van lengte en situatie in het theater)
Afbreektijd: 90 minuten. In series: minimum reset tijd tussen twee voorstellingen 45 minutes.
Publiek
*Doelpubliek: Volwassenen en/of kinderen vanaf 6 jaar afhankelijk van versie
*Aantal: maximum ongeveer 150 afhankelijk van zitplaatsen, tribune en zichtlijnen
*Zitplaatsen: Een vlakke vloer zaal met oplopende tribune is ideaal. Een geïmproviseerde
tribune is ook mogelijk: TAMTAM kan desgewenst oplopende bankjes meebrengen als
onderdeel van de tribune.
Een zaal met podium en gelijkvloerse zitplaatsen is in overleg ook mogelijk

Zaal
Deze voorstelling kan gespeeld worden in kleine en middelgrote zalen en op locatie.
De 15 minuten en 35 minutenversie zijn technisch onafhankelijk.
De 60 en 80 minutenversie moeten in een zaal met theaterfaciliteiten.
De mogelijkheid bestaat dat TAMTAM voor de langere versies zelf licht meebrengt op
statieven en truss. Dit alleen bij speciale locatieprojecten.
*Speelvlak: 8.00 m breed, 6.50 m diep, 3.30m hoog
*Stroom: 2 vrije groepen van 220v 16 amp of 1x 220v ( geluid) en 1x 220v (licht) en1x 380v
(dimmers)
*Extra licht van theater:
Voor 15 of 35 minuten versie: 2x PC top (Lee 119), 2 PC’s of Fresnel (OW of Lee 151) 1x Profile
OW op muzikant ( Lee 151),
Extra voor 60 of 80 minuten versies 1 PC Top (OW) 1 Profiel op speeltafel (OW), 2 PC straatje
voor op speelvlak(Lee119)
NB: Licht kan worden aangestuurd met DMX via TAMTAM regeltafel op het podium of
rechtstreeks in TAMTAM dimmers geplugd
*Verduisterde ruimte: Total verduistering is noodzakelijk.
*Geluid en overlast: Roestige Spijkers & Andere Helden is een rustige en geconcentreerde
voorstelling en verdraagt geen geluid van andere acts of bezigheden in dezelfde ruimte
waar gespeeld wordt of in de nabijheid daarvan. De voorstelling zelf is echter voorzien van
een soundtrack en gedurende de hele voorstelling is er geluid dat andere activiteiten kan
storen. In een aparte afgesloten ruimte staat de voorstelling het best.
TAMTAM neemt een eigen geluidssysteem mee dat desgewenst kan worden door
gekoppeld naar de speakers van de zaal.

