
TECHNISCHE FICHE
SHIT HAPPENS

Duur // 25 à 30 minuten
(Indien er meerdere keren gespeeld wordt, minimum 1u30 tussen de aanvang van de voorstellingen.)

Try- out versie (tot eind maart 2018) 20 à 25 minuten
Cabaretnummer versie mogelijk van 10 minuten (tot eind maart 2018)

- Intieme setting, niet naast een kermiskraam, bar, podium met muziek, ...
- Het speelvlak bevindt zich tegen de achtergrond, zijnde een muur, struiken, ...
   Er mag geen doorgang mogelijk zijn achter het speelvlak. 
- Het publiek zit frontaal, om een goed zicht te hebben op de voorstelling.
   Een halve cirkel is moeilijk, want de gene die aan de zijkant zitten zien veel minder.
- Publiek kan op een tribune of op de grond met stoelen of banken erachter.
  Indien er op straat of dergelijke wordt gespeeld is er ook een mogelijkheid 
  om de mensen te laten rechtstaan. 
- Indien mogelijk rekening houden met de zon. De zon in de richting van het speelvlak
  en niet in de ogen van het publiek.

Een vlakke harde ondergrond: beton, asfalt, hout, ...
Niet mogelijk op gras, zand, aarde, ...
Breedte: 3 meter
Diepte: 4 meter
Hoogte: 4 meter 
(Afmetingen decor: 1,4m  x 0,8m x  2,1m)

Er moet geen geluidsinstallatie voorzien worden.

Enkel nodig indien er bij (val)avond gespeeld wordt en het dus donker is of aan
het komen is. Voor plaatsing zie lichtplan. 
4 x theaterspot 500 watt:
 2 x met voet voor op de grond
 2 x op 1 statief die over het publiek kan schijnen. 

Er moet 160l drinkbaar (per voorstelling)  water voorzien zijn. 
Er moet een kraan of tuinslang zijn tot aan het speelvlak. 
In het decor zitten 2 bidons die gevuld worden voor aanvang van elke voorstelling. 
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TECHNISCHE FICHE
SHIT HAPPENS

Catering // Graag 1 maaltijd voorzien.
2 grote flessen plat water. 

1 parkeerplaats voor bestelwagen met nummerplaat 1-SNV-699

Opbouw: 40 minuten (start ongeveer 1,5 uur voor aanvang)
Lege scène voor de voorstelling/pre-intro: 10 minuten 
Voorstelling: 25 à 30 minuten
Afbouw: 30 minuten
Kan wijzigen in onderlinge overeenkomst. 

Michiel Coine
email: info@rudirudi.com
gsm: 0491331718
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