“Hee Man!”
Ontstaan en evolutie van de mens.

TECHNISCHE FICHE
Deze voorstelling kan binnen en buiten.
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Het wordt gespeeld op een tafel van 2 x 1m, de tafel staat op wielen en kan verplaatst worden.
Doelpubliek: Volwassenen en kinderen.
Als het enkel voor kinderen is dan vanaf 6 jaar.

Buiten
SPEELPLEK Een beetje intiem plekje is goed, maar de voorstelling kan in principe overal.
Indien mogelijk zal er voor een muur of zoiets gespeeld worden, zodat er geen mensen achterom lopen.
In geval van regen een afdak voorzien of een tent.
Op vraag kan ik een paar bankjes meenemen.
SPEELVLAK AFMETINGEN:
Speelruimte: 4m breed en 3 diep is voldoende, een laag podium mag, maar is niet noodzakelijk.
GELUID : Neemt Propop zelf mee,
Graag elektriciteit voorzien op de plaats van optreden.
Als het echt onmogelijk is, dan is dat geen probleem. Het kan ook op accu's, dit wel graag melden op
voorhand.

Binnen
VERDUISTERING: Het is veel mooier als de zaal volledig donker is. Het is evenwel niet noodzakelijk, als
het écht helemaal onmogelijk is dan kan de voorstelling ook zonder (volledige) verduistering doorgaan.
Als je problemen hebt met de verduistering kunt je het makkelijk oplossen met zwart landbouwplastic. Dit is
goedkoop, verkrijgbaar bij tuincenters en makkelijk te verwerken. Dik zwart papier kan ook dienen, maar
vuilniszakken of iets dergelijks voldoen niet. De vitrage dicht of de luxaflex naar beneden is absoluut
onvoldoende.
LICHT: Boven het speelvlak 2 PC's met kleppen of 2 profielen om de tafel van bovenaf uit te lichten, niet
vanuit de zaal, geen filters, er is geen lichtverandering, de sterkte moet wel geregeld kunnen worden.
zie ook tekening op achterkant.
Ik neem ook zelf licht mee, maar als er iets voorhanden is dan wordt dat gebruikt.
Z.O.Z

Algemeen
DRINKEN: Decafé koffie of thee en 'plat' water voor tussendoor.
ETEN: Vegetarische broodjes voor een persoon.
LADEN / LOSSEN: Je dient voorzieningen te treffen dat we zo dicht mogelijk bij de speelplek kunnen
uitladen. Is dit onmogelijk en moeten wij meer dan 10m gaan en / of zijn er trappen dan dienen er twee
helpers te zijn bij het in- en uitladen.
PARKEREN: Plaats voorzien. ( 1 ford bestelwagen)
AANKOMST: 1.30 UUR VOORAF: Ik moet dan over de ruimte kunnen beschikken. Je kunt het best
wachten met de stoelen e.d. te plaatsen tot het decor staat, dan kan ik aanwijzingen geven.
LESMAP/Foto's voor drukwerk: staan op site en je mag die gratis downloaden: www.propop.be
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.

TOT DAN, met de groeten van:
Ruud Alles
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