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Toelichting lichtplan Het Waait 

Beste, 

Wij komen binnenkort naar jullie zaal met de voorstelling ‘Het Waait’ voor kinderen vanaf 0.5 jaar. 

De kinderen zitten bij op de scene en kunnen gaan waar ze willen, ze moeten dus niet op een plaats blijven 

zitten. Als het een familievoorstellng is dan komen de ouders meestal mee met de kinderen, als er 2 ouders zijn 

dan kan er een naast de scene zitten als er te veel volk is. 

We leggen de scene vol zachte matten en die moet uitgelicht worden met spots zoals op lichtplan. 

De sturing van licht en geluid gebeurt door Ruud die ook pianospeelt. 

We hebben dus een open lege ruimte nodig, meestal scene op scene. 

 

Video: 

We projecteren tijdens de voorstelling bomen op een scherm, als er een beamer en een projectiescherm zijn 

zullen we dat kunnen gebruiken. Het staat op DVD.—zie lichtplan voor opstelling 

Als het mogelijk is kan er ook een DVD met waaiende bomen worden afgespeeld voor en na de voorstelling in de 

toegangshal of dergelijke op tv of projectieschermen  zodat alles in het teken van waaien staat is, dit staat ook 

op DVD. 

 

We komen met 4 personen: Jessica, Ilse Els en Ruud 

 

Als er nog vragen zijn kun je me altijd bereiken op +32476338009 

Ruud Alles 

 

http://www.propop.be


Lichtplan het Waait 

Speelvlak kan verschillende vormen hebben maar ideaal is 6m breed en 10 lang 

We gebruiken graag het aanwezige licht als de sturing manueel op de scene kan gebeuren bij piano 

Spots: 5 x PC gold filter 205 oid—2 x blauw 196 oid —1 x rood 025 oid— 1 x profiel met iris 

Geluid: piano en en Minidisc kunnen we eventueel aansluiten op aanwezige versterker/boxen 

Afdak met fee 
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