
To Have Or Not To Have   
Technische informatie 

 

 
let op: afwijkende maten in overleg 

 

Technische gegevens 

Twee versies:  de minimale variant (waarvan deze beschrijving) en de blackbox variant (op 

aanvraag) waarbij we zelf een complete blackbox meenemen van statieven en trussen.  

 

 

Duur voorstelling. 35 minuten (excl evt nagesprek bij scholen) 

Opbouwtijd: minimaal 2 uur  (afhankelijk van de situatie kan het korter, graag eerst overleg)  

Afbreektijd: 60 minuten. Bij series: terugbouwtijd in overleg.  

Minimum speelvlak: 4.40m breed x 3.50 m diep x 2.40 m hoog 

Elektriciteit: 1 x 220v 16 amp. geaard, op max 10 meter van speelvlak. 

Extra licht van theater: indien aanwezig: 2x PC top Lee 119 , speciaal OW op banjo, totaal 

van 2 PC’s  OW of Lee 151. Er kan ook met alleen twee spots op statieven gespeeld worden 

die we zelf meenemen. Een extra spot op statief dient dan als zaalverlichting. 

 

Publiek 

Doelgroep Publiek: volwassenen en 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 stoelen en tafels gebouwd worden. 

TAMTAM neemt desgewenst oplopende bankjes mee als onderdeel van de  tribune. 

 

Eisen aan de speelplek: 

Verduistering: volledig donkere zaal is gewenst voor het beste resultaat, Andere 

omstandigheden in overleg.  

 

 

 



 

Geluid en overlast  

To Have Or Not To Have is een rustige en geconcentreerde voorstelling en verdraagt geen 

geluid van andere acts of bezigheden in of in de nabijheid van de ruimte waar gespeeld 

wordt.  

In een aparte afgesloten ruimte staat de voorstelling het best.  

Als de andere activiteiten in de ruimte worden stilgelegd en alle aanwezigen kijken is het ook 

geen probleem.  

De voorstelling zelf is echter voorzien van een soundtrack en gedurende de hele voorstelling 

is er geluid dat andere activiteiten kan storen. 

 

Voor vragen over eventuele aanpassingen of afwijkingen van deze gegevens neem gerust 

contact met ons op: we houden van maatwerk! 

 


