
Wervelwind Ensemble

Technische lijst Zwier

Praktische informatie

• Type voorstelling: muziektheater
• Titel: Zwier
• Publiek: kinderen van 1 tot 4 jaar en hun ouders
• Duur van de voorstelling: 40 minuten (aansluitend ca. 10 min. contactmoment met publiek)
• Aantal spelers: 5 (geen eigen technicus)
• Publieksaantallen: maximaal 100 per voorstelling
• Aantal voorstellingen per dag: 3
• Aantal locaties per dag: 1
• Aankomsttijd: 2,5 uur voor aanvang
• Afbreektijd: 1,5 uur
• Vervoer: één bestelbus en OV
• Contactpersoon: Anneke Wensink, 06-25058435, info@muziekvoorstelling.nl

Techniek

• Speelvlak: minimale afmetingen speelvlak inclusief publieksgedeelte: 9 x 9m. Gezelschap brengt 
eigen, met het decor mee-ontworpen, zitgelegenheid voor het publiek mee.

• Podium: vlakke vloer of podium zijn beiden mogelijk, graag overleg
• Ondervloer: witte balletvloer (brengt gezelschap zelf mee) Afmetingen: 8 bij 8 meter
• Changementen: geen kapchangementen tijdens voorstelling.
• Afstopping: indien aanwezig, dicht
• Verduistering: indien mogelijk graag verduistering

Vragen aan de technicus/technici/zaal en benodigdheden

• Graag de ondervloer dweilen (ivm de witte balletvloer) voordat het gezelschap arriveert. Dit 
verkort de opbouwtijd aanzienlijk.

• Hulp bij het uitladen.
• In geval van eigen belichting twee stroompunten aan de uiteinden van de vloer.

Licht

• Zwier gebruikt een eenvoudig lichtplan, geen kleuren. Het lichtplan is als bijlage aan dit 
document toegevoegd.

• Indien er op een plek gespeeld waar dit licht niet voorhanden is kunnen wij eventueel, in overleg, 
zelf een kleine mobiele set meenemen. Dit bestaat uit 4 standaards met 4 parren (wit) tot 
maximaal 1.000 watt elk, achter de vier stopvakken.

Geluid

• Alles akoestisch (blaasinstrumenten), geen versterking nodig.

Decor

• Op het speelvlak bevinden zich: een houten cirkel in 4 delen, 4 kleine, ronde podia in de hoeken, 
met daarachter stopvakken waar lange doeken aan bevestigd zijn.

Voor het publiek

• Houten bankjes en kussens worden zelf door het gezelschap meegenomen. 



Light design and scenography for Zwier

Floor plan: white dance floor 800cm x 800 cm (company)!
                  Black flats(no.1-4) in the corners (company)!
Spot lights: 12 X Fresnel+Bandoor 1KW, ADB F101!
                  4X Profile 1KW !
Focusing: Group A-4 inner spots (A) concentrated to the piste(inner circle)!
                 Group B- lighting the square floor with the outer 8 spots!
                 4 profiles are focused on the four black flats in the corners!
Masking: Preferable black curtains around!
Lighting desk needs to be placed at the front side,floor level!!
Ide van Heiningen +31 6 53460268  info@mapa.nl!
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