Technische fiche vaste straatshow:
"Orkest Bazar"
Dit is de technische fiche voor de vaste straatshow, niet voor mobiele animatie !!
Type show:
Cirkelvormige straatshow, één plaats, één publiek.
Duur:
Show: 35 minuten.
Opbouw: 5 min (als we een ankerpunt in de grond moeten zetten, 30 min)
(We zetten onze kar in orde ergens en beetje verder, en doen onze kostuums aan,
stemmen de instrumenten, dat duurt een uur. Daarna rijden we naar de scene en
beginnen we onmiddellijk de show.)
Afbraak: 5 minuten.
Scène:
Grond: vlak, horizontaal (gras, beton, hout, asfalt, … geen strand, akker, grind)
cirkel van 7m doorsnede, waarbinnen geen publiek.
Hoogte: minstens 5m (centraal achteraan scene een zone van 2 op 2m, elders mag het
lager zijn)
Ergens langs de scéne een vast punt zoals een boom of een paal, of grond waarin we een
anker kunnen slaan. Het vast punt moet 300 kg houden.
Publiek en opstelling:
De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden.
Het publiek kan in een ¾ cirkel rond de scene zitten.
Indien dit afgesproken wordt kunnen we tribinebanken voor 150 mensen + zitworsten voor
50 mensen voorzien.
Geen geluid:
We spelen live muziek. Het is zeer storend als er andere muziek of lawaai is.
Elektriciteit en versterking:
We kunnen spelen op een generator. Maar als er elektriciteit is dat beter omdat er dan
geen storend lawaai is van de generator. In dat geval
1 x 220 x 10A is genoeg
Belichting: alleen wanneer we spelen na zonsondergang. In dat geval hebben we
belichting nodig van de volledige scène, front- en tegenlicht !
Dicht bij de plaats van de show:
Kleedkamer met spiegel en elektriciteit.
Binnen/buiten:
Als er zware wind of regen is, kunnen we de voorstelling binnen spelen.
Drank en eten:
3 artiesten.
Tijdens de voorstelling: voldoende water
Na de voorstelling: Een warme, gezonde, evenwichtige maaltijd. 2 artiesten zijn
vegetariërs, 1 artiest eet alles.

