Roestige Spijkers & Andere Helden
Technische informatie versie1: Kleine versie met grootbeeld TV (op locatie of op school)
er zijn 3 versies van deze voorstelling:
Dit is de technische informatie van versie 1: De grootbeeld TV versie
Bedoeld voor kleine ruimtes en klein publiek
De andere versies ( vraag informatie)
Versie 2: Middelgroot projectiescherm ( 2.50 breed) voor kleine en middelgroten zaal of op locatie.
Voor publiek tot ongeveer 150 kijkers
Versie 3: Groot projectscherm (4.00m breed) voor grote zaal en groot speelvlak

Deze versie:
Een 46 inch TV wordt gebruikt om de beelden te tonen die de spelers live op de cameratafel
maken. Deze versie is bedoeld voor publiek van 20 tot ongeveer 90 kijkers afhankelijk van
ruimte en zitplaatsen
Duur voorstelling: Korte versie: 15 minuten Langere versies 35 minuten (De langere versies van
60 of 80 minuten worden alleen maar met middelgroot of groot scherm gespeeld.)
Opbouwtijd: minimaal 90 min tot 120 minuten (afhankelijk van situatie)
Afbreektijd: 60 minuten. Bij series: terugbouwtijd in overleg.
Minimum speelvlak: 5.50 m breed x 3.50 m diep x 2.40 m hoog
Elektriciteit: indien mogelijk 2 groepen (voor licht en geluid)van 220v 16amp. op max 10
meter van speelvlak ( 1 groep is in overleg ook mogelijk)
Extra licht van theater: indien aanwezig: 2x PC top Lee 119 , speciaal OW op gitarist, totaal
(front) van 2 PC’s OW of Lee 151. Dit kan vanaf het podium bediend worden via dmx of
rechtstreeks op de dimmers van TAMTAM ( TTL)
Publiek
Doelgroep Publiek: volwassenen en/of kinderen vanaf 6 jaar
Aantal: minimaal 10, maximaal 90. afhankelijk van publieksopstelling, tribune en zaal.
Zitplaatsen: afhankelijk van aantal kijkers tribune gewenst.
Eventueel kan een geïmproviseerde tribune van bankjes en stoelen gebouwd worden.
TAMTAM neemt desgewenst oplopende bankjes mee als onderdeel van de tribune.
geen publiek (kinderen) op de vloer of op kussens.

De speelplek: Deze voorstelling kan in het theater of op locatie gespeeld worden. Op school
in een speellokaal, tijdens een festival in een schuurtje of in een historisch gebouw en
dergelijke. Desgewenst verbouwen we een ruimte (bijvoorbeeld een kantoor of berging) tot
minitheatertje. Al dan niet met kassa voor de deur. Natuurlijk kan er ook in een theater
gespeeld worden, (zie publiek: aantal hierboven) Locatiekeuze in overleg.
Verduistering: volledig donkere zaal is gewenst voor het beste resultaat, Andere
omstandigheden in overleg.
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.
Voor vragen over eventuele aanpassingen of afwijkingen van deze gegevens neem gerust
contact met ons op: we houden van maatwerk! Gérard: 0623022764

