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Praktische informatie
• Type voorstelling: muziektheater
• Titel: 'Het Boompje'
• Publiek: kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders of voor groepen 1 t/m 4
• Duur van de voorstelling: 45 minuten
• Aantal spelers: 4
• Technicus: er reist in principe één technicus mee met de voorstelling (zie lichtplan)
• Publieksaantallen: 100 tot 125 (in overleg, zie onder)
• Aantal voorstellingen per dag: maximaal 3 (dit in overleg)
• Aantal locaties per dag: maximaal 1
• Aankomsttijd: minimaal 2 uur en maximaal 3 uur voor aanvang (dit in overleg)
• Afbreektijd: 1 uur
• Vervoer: één bestelbus (vervoer decor) en één auto (vervoer harp)
• Contactpersoon: Rudi van Hest, +31 6 24642470, rudi@muziekvoorstelling.nl
Techniek
• Speelvlak: minimaal 7m breed x 7m diep
• Ondervloer: gezelschap brengt een eigen speelvloer mee, een grastapijt. Deze ligt boven
op de ondervloer van het podium (zwarte balletvloer of kale, houten vloer)
• Changementen: geen kapchangementen tijdens voorstelling
• Afstopping: indien aanwezig graag dicht
• Verduistering: indien mogelijk graag verduistering
Geluid
Alles akoestisch, geen versterking nodig.
Decor
Op het speelvlak bevinden zich:
• een grasmat (in drie delen)
• een negental bomen
• een harp
• drie pianokrukken, waarvan één met een spiegelplaat
• een hoorn en trombone standaard
Publieksopstelling en -aantallen
In principe gebruiken we graag de tribune van de zaal. Maximaal publieksaantal: 125 (of in
overleg)
In het geval van het ontbreken van een tribune kunnen we eventueel, in overleg, houten bankjes
en kussens meenemen. In dat geval is het maximaal publieks aantal: 100.
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Vragen aan de technicus/technici/zaal en benodigdheden:
• Graag de ondervloer geveegd voordat het gezelschap arriveert.
• Hulp bij het uit- en inladen.
• Assistentie bij het stellen van het licht en, eventueel, het uitvoeren van het lichtplan
tijdens de voorstelling (zie hieronder). Dit laatste in overleg.
• Een stofzuiger van de zaal voor het opruimen na afoop van een voorstelling.
Licht
Opmerkingen bij het lichtplan:
– de profelspot zorgt voor een speciaaltje, top.
– de miniparren worden door het gezelschap zelf meegenomen en aangesloten met eigen
kabels op vaste spanning. Deze worden bediend door het gezelschap zelf. Mochten de
miniparren op de dimmers van de zaal aangesloten kunnen worden, dan heeft dat de
voorkeur.
– het gezelschap maakt graag gebruik van de lichttafel van de zaal.
Indien er op een plek gespeeld waar licht niet voorhanden is kunnen wij eventueel, in overleg,
zelf een mobiele set meenemen.

