Info voor programmeurs

Technische fiche van “Poëzie, circus en een kettingzaag”
Naam van de voorstelling: Poëzie, circus en een kettingzaag
Naam van de groep:

Hendrick-Jan de Stuntman

Speler:

Jos van Wees

KvK: 215369
BTW nr NL804617296.B.01
Bankrekening IBAN nr NL86 TRIO 0390324841

Voorstelling
Duur voorstelling:

30 minuten

Geluid:

Neemt eigen headset mee
Versterking wordt zo nodig door de organisator geregeld.

Locatie:

10 x 10 meter speelvloer
Hoogte: 6 meter
Speelvloer: vlak

Specificaties van de voorstelling
•

Er zijn ten minste 26 sterke vrijwilligers uit het publiek nodig om de stuntman op te vangen. Als er onvoldoende publiek en
dus vrijwilligers zijn om op te vangen, kan de voorstelling niet gespeeld worden;

•

Kan niet alleen voor kinderen gespeeld worden (kinderen tellen niet als sterke vrijwilligers);

•

Het is een tekstvoorstelling, dus er kan niet te veel omgevingsgeluid zijn;

•

Type voorstelling: cirkel show;

•

Duur opbouw: 5 minuten. Duur afbouw: 5 minuten

•

Er is een parkeerplek voor de bus nodig;

•

De organisator / het festival zorgt voor eten en drinken en zo nodig voor een slaapplek.

Neem voor meer informatie en een offerte contact met mij op.

In English

Technical rider of Poetry, circus and a chainsaw
Name of the show: Poetry, circus and a chainsaw
Name of the group: Hendrick-Jan de Stuntman
Actor:

Jos van Wees

Chamber of Commerce nr: 215369

Tax nr NL804617296.B.01
Bankaccount IBAN nr NL86 TRIO 0390324841

Show
Duration spectacle: 30 minutes
Sound:

Brings his own headset.
Amplification has to be provided by the festival if needed

Location:

10 x 10 meters stage
Hight: 6 meters
Surface: flat

Specifications of the spectacle
•

Need at least 26 strong volunteers from the audience to catch the stuntman. The show can not be performed if there aren’t
enough people around to do the catching.

•

Can not be performed for just childeren, since children don’t count as strong volunteers.

•

Text-performence, so not too much noise.

•

Building: 5 minutes. Breaking: 5 minutes.

•

The festival will provide food and drinks, and if needed a place to sleep.

•

Not suitable for children

Contact me for more information.

