
TECHNISCHE LIJST STREK

Praktische informatie
• Type voorstelling: muziektheater
• Titel: Strek
• Publiek: kinderen van 3-6 jaar en hun (groot-)ouders
• Duur van de voorstelling: 40 minuten
• Aantal spelers: 4
• 1 eigen technicus
• Publieksaantallen: maximaal 100 per voorstelling
• Maximaal aantal voorstellingen per dag: 3
• Aantal locaties per dag: 1
• Aankomsttijd: 3 uur voor aanvang
• Afbreektijd: 1,5 uur
• Vervoer: één bestelbus en OV
• Contactpersoon: Rudi van Hest, 06-24642470, rudi@frisse-oren.nl

Techniek
• Speelvlak: maximale afmetingen speelvlak: 10 x 4,22 m.
• Podium: vlakke vloer of podium op podium zijn beiden mogelijk, graag in overleg.
• Ondervloer: zwarte balletvloer of houten vloer.
• 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 en inladen.
• Hulp bij het stellen van het licht.

Licht (zie het bijgevoegde lichtplan)

Geluid
• Alles akoestisch (blaasinstrumenten), geen versterking nodig.

Decor (zie foto's in het bijgevoegde lichtplan)
• Aan weerszijden van de twee witte banen balletvloer bevinden zicht stopvakken met zijkanten. Deze worden 

met elkaar verbonden door een gordijnkoof met rails waaraan een oranje, tweezijdig gordijn is 
opgehangen.

• Achter de stopvakken bevindt zich aan weerszijden een afgeschermde ruimte waardoor twee coulissen 
worden gecreëerd. Hier bevinden zich de rest van de gebruikte attributen, alsmede muziekstandaards en 
overige muziekinstrumenten.

• Deze coulissen zijn volledig afgeschermd door pipe&drape aan de achterkant en twee zijschermen.
• Op de speelvloer bevinden zich vier grijze bankjes.

Voor het publiek
• Gezelschap brengt eigen, met het decor mee-ontworpen, zitgelegenheid voor het publiek mee:

houten bankjes en kussens.

Strek is een productie van: Frisse Oren t. +31 6 24642470
Balistraat 74 e. rudi@frisse-oren.nl
3531 PZ Utrecht w. www.frisse-oren.nl


