De Glazendraaier

Rogier Kappers
TECHNISCH FICHE
The Beatles, Bach, Brel en Arvo Pärt
op het glasorgel

ALGEMEEN

Podium of circle show met een glasorgel op een bakfiets. Ook mogelijk als popup voorstelling.

TAAL

Nederlands, English, Français, Deutsch

PUBLIEK

Alle leeftijden; 30-300 personen

DUUR

3 x 25 minuten (or 7 minuten pop-ups gedurende 90 minuten)

TUSSEN SHOWS

min. 30 min. - max 1 uur tussen shows

TEAM

1 persoon

LOCATIE

Rustige omgeving en achtergrond. 3 x 2 meter. (orgel meet 60x300 cm).
Een paar bankjes voor het publiek worden zeer gewaardeerd!

STROOM

Voor de circle show heb ik 16 amp nodig. Voor de pop-ups ben ik geheel
zelfstandig.

LICHT & GELUID

Voor het podium of de circle show heb ik een geluidsysteem van de organisator
nodig. Als ik in het de schemering/donker speel, verzoek ik de organisator om
licht te regelen. Voor de pop-ups ben ik geheel zelfstandig.

BEVEILIGING

De locatie moet bewaakt worden tijdens breaks en ’s nachts of de bakfiest moet
naar een afgesloten plek gereden worden (dichtbij de speellocatie). Mijn bus
moet dichtbij de speellocatie kunnen parkeren worden om de overige spullen
veilig te op te slaan.

BACKSTAGE

Ik heb een tafel, stoel en spiegel nodig. Je maakt me erg blij met fruit en water in
de backstage. Ik heb stroom nodig om de batterijen van het orgel te herladen.

OPBOUWEN
& AFBREKEN

Ik heb 1,5 uur nodig om het orgel voor te bereiden en 30 minuten om af te
breken. Tussen shows heb ik 15 minuten nodig om te stemmen.

WEER

Ik kan niet spelen in de regen en in de vrieskou (< 5 graden Celsius). In koelere
omstandigheden breng ik een klein electrisch kacheltje mee (1800 watts max).

REIZEN

Ik reis in een busje (5m) en moet kunnen parkeren dicht bij de speelplek.

HOTEL &
MAALTIJDEN

Als ik blijf slapen, dan vraag ik om een hotelkamer met ontbijt. Soms reist mijn
partner mee, we zijn twee alleseters.

