TECHNISCH FICHE

Algemeen
 We reizen met 2 personen.
 We spelen 5 uur achter elkaar, dag of nacht.
 We reizen met een vrachtwagen en een aanhanger.
 We bouwen in 2 uur op en in 1 uur af.
Locatie & route
 Voor het station/koffieterras hebben we een vlakke ruimte nodig van 7x7 m.
 Vespaqua legt een route af van 500 – 1000m door stad of park.
 Vespaqua is 90 cm breed.
 Vespaqua is gekeurd en mag wettelijk op de weg rijden (25 km/u.).
 Vespaqua heeft alle wettelijk verplichte lampen en knipperlichten.
 De baders leggen een route af van ca. 15 min.
 Ook veel niet-baders zullen het beeld kunnen waarderen.
Het ketelhuis
 We zorgen zelf voor diesel voor de Vespaqua en gas om het water te verwarmen.
 We hebben 220 V (16A) nodig bij het ketelhuis om de koffie te zetten.
 We hebben eenmalig 600 liter water nodig om het ketelhuis te vullen.
 Het water wordt met ons eigen gas verwarmd. Het wordt opgeslagen in RVS-tanks en
wordt gepompt door gekeurde schoonwaterpompen. Het water wordt gefilterd en
hergebruikt gedurende het festival. Het is voorzien van een 100% biologisch
zuiveringsmiddel, waarmee alle bacteriën gedood worden.
 We spelen prettige muziek op een normaal geluidsniveau op een gewone stereo.
 Als we ’s avonds spelen, dan verzoeken we het festival om de ruimte bij het ketelhuis
te verlichten.
Het badderen
 De baders ontvangen een lekkere Italiaanse espresso.
 Vespaqua heeft een grote eigen collectie vintage badkleding voor het publiek, evenaals
badjassen en een pashokje.
 Terwijl men wacht op het treintje, kan men alvast de voeten warmen in een
voetenbad.
 De badkuipen zijn afgedekt met een dekzeil met rits: dit garandeert de privacy van de
baders en houdt het water langer warm.
 We stellen de baders schone handdoeken ter beschikking.

Parkeren
 We hebben parkeerruimte nodig voor onze vrachtwagen, aanhanger en de Vespaqua.
Hotel
 Als een overnachting is afgesproken, dan hebben we twee eenpersoonskamers nodig.
Voor boekingen:
cc@entract.nl

