Technisch fiche IK WAS HIER - DeJong&DeWitte
Samenvattend
Genre:
wandelende voorstelling – ervaringstheater - audiovisueel
Lengte:
ca 55 minuten (excl. koffietafel)
Team:
3-4 personen
Publiek:
30 personen (vertrek in 2 groepen – 15 p. per groep)
Aantal:
max. 4 x per dag (pauze momenten ntb)
Techniek:
stroom
Locatie:
stad, woonwijk, speelplek van ca. 8x10 meter (hoogte min. 3,20m)
Locatie
We hebben 1 startplek (tevens koffietafel bij terugkomst), 1 speelplek en 2 woningen nodig langs de
wandelroute die willen meewerken. Het publiek komt niet in de woningen. Hieronder staat welke
medewerking wij hiervoor van het festival nodig hebben (q) en wat wij zelf doen (n).
De startplek en tevens terugkomstplek
q is een binnen of buitenlocatie. Hier worden de iPods uitgedeeld en het publiek welkom geheten.
q Bij terugkomst vindt hier ook de koffietafel plaats, die ruimte biedt aan ± 30 personen.
De speelplek
q is op max 10 min. lopen van het startpunt. Het publiek loopt en staat gedurende de
voorstelling.
q Speelplek afmeting: min. 8x10 meter incl. publiek, hoogte min. 3,20 meter.
n Staand en/of zittend door publiek te ervaren. Banken/krukken in eigen beheer.
q We moeten het decor op de speelplek veilig kunnen laten staan tijdens pauzes en bij
meerdaagse speeldagen. Wij vragen aan het festival om een afsluitbare plek te verzorgen.
Twee woningen:
q Wij hebben medewerking nodig van een 2-tal specifieke woningen langs de route (plaatsen
objecten in vensterbank/afplakken van 1 raam). Wij vragen het festival om deze medewerking
vooraf te regelen.
q Bij de woning waar het raam wordt afgeplakt moet bewoner weten dat het raam gedurende het
hele festival afgeplakt blijft en dat er twee statieven voor lampen in de kamer komen te staan (zie
foto’s van opstelling in bijlage)
Locatie voorbereiden en bepalen wandelroute
q We vragen het festival om voorstellen te doen voor een geschikt startpunt en mogelijke
speellocaties. Dit kan met ons afgestemd worden via Google maps en met foto’s van de locaties.
n Vervolgens gaan wij de route uitstippelen vanaf het gekozen startpunt waar de iPods worden
uitgegeven aan het publiek tot aan de speelplek en terug. Dat kan via Google maps/Google
Streetview.
q Als locaties en route helder zijn, dan verzoeken wij het festival om twee woningen te vinden
die willen meewerken.

Licht & geluid
q Het publiek loopt met iPods en koptelefoons die wij uitdelen. We hebben elektriciteit nodig op
het startpunt om de iPods op te laden.
q Er moet stroom zijn op de speelplek voor de decorelementen en decorverlichting.
q Als we ’s avonds spelen vragen we het festival om verlichting te regelen op het startpunt en op de
speelplek. Er is geen specifiek lichtplan.
Team
n We zijn met 1 technicus, 1 performer, 1 productiemedewerker (en 1 productie-assistent).
q De productie-assistent kan vervallen als het festival iemand kan leveren die alle speeldagen
aanwezig is. Graag eenzelfde persoon die ook op de bouwdag (dag voor 1e speeldag) aanwezig
is.
Opbouwen & afbreken
q We hebben 3 dagen voorafgaand aan de speeldagen nodig met 2 personen om de route te
lopen, geluidopnames te maken en afspraken te maken met de huizen die meewerken.
q De overige teamleden komen 1 dag voor de eerste speeldag, om op te bouwen, de route te
lopen, de huizen voor te helpen bereiden en te repeteren.
q Het afbreken gebeurt of na de laatste voorstelling of de volgende dag, afhankelijk van tijdstip
laatste voorstelling.
Backstage
q De backstage richten we in op het startpunt. We hebben een ruimte nodig waar we onze spullen
kunnen laten staan en ons kunnen omkleden en waar de iPods kunnen laden (ook ’s nachts).
q Een WC op de speelplek is prettig maar niet noodzakelijk.
Transport / Parking
n We reizen met 1 bus met decor en met 1 auto en/of openbaar vervoer.
q We moeten bij het startpunt en bij de speelplek kunnen laden en lossen en er moet
parkeergelegenheid zijn bij het startpunt.
Hotel / Maaltijden
q Graag zoveel mogelijk single kamers.
q We zijn met 2 vegetariërs.

Voor informatie en boekingen: Entr’act
www.entract.nl cc@entract.nl

Decor speellocatie (impressie)

Publiek op route (aanloop en terugloop)

Publiek op speellocatie (met filmbeeld op iPod)

Situatiefoto’s huis met afgeplakt raam

