“Theaterwandeltocht”
“Naast het pad”
Vijf voorstellingen voor buiten

TECHNISCHE FICHE

Steenweg op Oosthoven 114 – 2300 Turnhout
Telefoon 014-423322
Ondernemingsnr 0418.928.251
Bank BE41 0010 8855 4410
www.propop.be - info@propop.be

Concept
 In een bos / park / natuurdomein… kan het publiek een wandeling maken in groepen van 25
(of aangepast aan de coronamaatregelen van dat moment). Een stel knettergekke
wegwijzers wijzen de weg. Of net niet.
 Onderweg wordt er vijf keer gestopt om een figurentheaterstukje te bekijken van telkens
ongeveer 10 minuten.
 Elke 20 minuten vertrekt er een nieuwe groep.
 Langs de wandelroute plaatsen we speelse borden en wegwijzers.
Duur
De wandeling duurt, afhankelijk van de lengte, ongeveer anderhalf uur.
Doelpubliek: Kinderen van 3-10 jaar en volwassenen, familievoorstelling.
Per groep maximaal 30 personen of minder al naar de gelang de corona maatregelen.
Nodig
 Vijf plaatsen om te spelen langs een wandelroute van 1 tot 3 kilometer.
 De plaatsen moeten voldoende ruim zijn voor de spelers en een publiek van 30 man. Voor
de spelers is een ruimte van 4x4m voldoende, 1 plek van 5x5m
 De plaatsen moeten op redelijke afstand van elkaar zijn zodat ze elkaar niet storen. Indien
mogelijk ook niet zichtbaar voor elkaar.
 We komen ruim op tijd en zullen dan ter plaatse bekijken wat het beste uitkomt.
Opbouw: 4 uur - Afbraak: 2 uur
Catering
Vegetarische catering voor vijf personen (water, koffie, thee).
Regen
In geval van regen dienen er vijf partytenten of iets vergelijkbaar te worden voorzien.
Parkeren
Parkeerplaats voor 1 camionette en 2 personenwagens.
Hulp
 1 vrijwilliger voorzien per groep/publiek om publiek te begeleiden tijdens de wandeling. Weg
wijzen, waar zitten…….
 Mensen om het materiaal te helpen lossen en laden, zeker als het ver van de parking is.

Stoelen
Een aantal stoelen of zitplaatsen voorzien op elke locatie voor mensen die moeilijk ter been zijn.
Ook om de plaats van het publiek duidelijk aan te geven.
Indien nodig kunnen wij enkele bankjes meenemen. Dit graag op voorhand laten weten.
Omgeving
Tijdens de optredens wordt ervoor gezorgd dat de voorstellingen in alle rust kunnen verlopen,
geen luide muziek in de buurt. Normaal straatlawaai is geen probleem.
GSM: Voor de dag zelf hebben wij graag een GSM nr van de persoon die ons ontvangt voor het
geval er problemen zijn onderweg. Wij zijn dan te bereiken op 0476-338009.
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