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IN DE SCHOOL OF IN HET THEATER:

Doelgroep : Kindjes vanaf 2.5 jaar (tot 6j)
Aantal toeschouwers: Dit hangt af van de zaal. Het is belangrijk dat iedereen goed op de vloer van het
speelvlak of podium kan zien. Er gebeurt veel op de grond.
Met tribune of goed podium maximaal 150 kindjes. Zonder podium 120.
Zonder podium: kindjes op kussens/matten, bankjes, stoelen, tafels, zodat je een oplopende opstelling
krijgt. Je kunt het best wachten tot het decor staat, dan kunnen we samen bekijken hoe we de opstelling
kunnen doen.
Speelvlak afmetingen: (z.o.z. voor tekening)
Het speelvlak is minimaal 7 m breed en 5 m diep, optimaal 8 m breed,6m diep of groter.
Het decor is 2.50 m hoog
De afstand tussen het publiek en het decor bedraagt minimaal 2 m.
Alleen een vast en egaal podium kan dienen, een los podium van elementen is niet voldoende, dan
speel ik liever op grond. Als de ondergrond niet volledig stabiel en glad is kunnen de poppen niet rijden.
Het oppervlak moet bij aankomst leeg, egaal, en netjes zijn.
Verduistering
Verduistering is niet noodzakelijk. Maar voor de concentratie en de sfeer is verduistering echter wel
beter en aangenaam. Wij hebben een mooie sfeerbelichting.
Licht in een theater
Als er in een theater licht voorhanden is dan kunnen we dat zeker gebruiken als het compatibel is met
onze lichtcomputer. Ik heb een Todller met DMX sturing (5 of 3 pins) 5 kringen.
Nodig: 5 Spots met kleppen in het midden vanuit de zaal. De middelste met filter Gold/licht oranje en een
Gold/lichtgeel. De rest zonder filter.
Elektriciteit
U zorgt voor minimaal een degelijk geaard stopcontact van 20A of twee x 16A.
Geluid : Neemt Propop zelf mee,
Eventueel kan ons mengpaneel worden aangesloten op de PA van de zaal. (2 x grote jack of cinch)
Lesmateriaal
Op onze site (www.propop.be) staan een lesmap, muziekjes en kleurplaten die kun je gratis downloaden
voor eigen gebruik bij de voorstelling..
Z.O.Z

Drinken en eten: Koffie en water voor één persoon. Als het mogelijk is een broodje tegen de middag.

Laden/lossen - Belangrijk
U 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 moet er hulp zijn bij het inén uitladen.
Parkeren: Plaats voorzien, als er parkeermeters zijn wordt dit door de inrichter geregeld.( 1 Ford
bestelwagen)
Aankomst: 2.30 Uur vooraf. Ik moet dan over de ruimte kunnen beschikken.
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