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contact

T EC H N I EK

 Kristof Jacob
 kristof.jacob@halle.be 
 +32 365 98 14

A rti sti ek  &  Pro d u cti e

 Maud Tielemans
 info@projectc.be 
 +32474 23 43 38

Co ntactg eg ev en s  s pelers
Het gezelschap bestaat uit 3 spelers.

 Jeroen Vanmulder (acteur)
 jeroenvanmulder@hotmail.com
 +32472 87 65 71

 Maud Tielemans (danser)
 maud_tielemans@hotmail.com
 +32474 23 43 38

 Axelle Demirkan (danser)
 axelledemirkan@outlook.com
 +32486 86 91 63
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TIJDEN

Duur van de voorstelling: 45 minuten

Duur opbouw: 1u + 1u warming-up tijd

Duur workshop (indien aangevraagd): 1u

Duur afbouw: 1u

Het CC voorziet twee techniekers voor op- en afbouw en minimaal, één dezelfde 
technieker tijdens de voorstelling t.a.v. de veiligheid. We vragen om indien moge-
lijk alle spots in te hangen volgens lichtplan (zie bijlage 1).

LICHT

Het uitgebreide lichtplan is terug te vinden in bijlage 1. 

Het theater voorziet:
 Alle spots
 Alle filters
 Alle bekabeling
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geluid

Het theater voorziet:
 FOH geluidssysteem
 Geluidstafel
 2 monitors op scène
 Aansluiting laptop single jack 

Wij brengen zelf mee:
 Laptop (MacBook)

speelvlak

A fm eti n g en
 Onze ideale speelruimte is 8m breed, 8m diep en 3m hoog met een mini-
 mum van 6m breed, 6m diep en 3m hoog.
 
Pu b li ek
 max.150 personen (in overleg naar gelang de zaalgrootte).
 Bij voorkeur wordt deze voorstelling scène sur scène gespeeld 
 (opstelling voorbeeld: zie bijlage 2)

B en o d i g d h ed en
 Coulissen (zwart) niet noodzakelijk
 Horizon: Indien mogelijk zwart
 Vloer: Zwarte vloer. Het gaat om een dansvoorstelling dus een balletvloer is 
  noodzakelijk
 Volledige verduistering noodzakelijk
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DECOR

Het decor bestaat uit een berg. Deze berg hangt vol materiaal (sterrenkijker, kast, 
hometrainer...). We brengen het decor zelf mee en bouwen het zelf op. Deze staat 
bij de start van de voorstelling in het midden van het speelvlak. 

loges

Aantal personen: 3

De kleedkamers moeten proper, verwarmd en verlicht zijn, en voorzien van spie-
gels en stromend warm water.

CATERING

B ij  1   vo o rstelli n g
 3l water 
 Koffie
 Broodjes voor de spelers waarvan 1 glutenvrij.

B ij  2  vo o rstelli n g en  o p  1  dag
 6l water
 Koffie 
 Een lichte warme maaltijd. Bij voorkeur kip en rijst of een pasta (zonder  
 gluten, wegens intolerantie. Moest dit een probleem zijn, gelieve te mailen 
 naar Axelle Demirkan zodat zij een ander alternatief kan voorzien). 
 Aangezien het een dansvoorstelling betreft, krijgt een makkelijk verteerbare 
 maaltijd altijd de voorkeur bij de spelers. 
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PARkeerplaats

Gelieve twee parkeerplaatsen te voorzien voor een kleine bestelwagen alsook per-
sonenwagen dicht bij de laad- en loskade. 

bij  vragen  kan  u  ons  steeds  contacteren

TOT  Binnenkort!

project   c.
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BIJLAGE 1 - LICHTPAN 

H et  li c htpla n   wo r dt   o p   24  feb rua r i  to eg evo eg d. 
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BIJLAGE  2 - OPSTELLING ZAAL


