
ULTIMA THULE – OOSTERLENGTE - de technische fiche 
 
SCENE  
Op	  de	  scène	  wordt	  een	  plastieken	  zeil	  gespreid	  van	  8m	  op	  6m.	  	  
De	   achterste	   hoeken	   van	   dit	   zeil	  worden	   telkens	  met	   een	   touw	   van	   4m	   aan	   1	   van	   de	  
achterste	  trekken	  vastgeknoopt.	  Daarna	  gaat	  deze	  trek	  de	  hoogte	  in	  ,	  net	  zo	  hoog	  tot	  de	  
hoeken	  van	  het	  plastieken	  zeil	  1m	  van	  de	  grond	  komen.	  Ik	  had	  er	  ook	  tekening	  kunnen	  
bijmaken	  maar	  de	  punt	  brak	  af	  in	  de	  scherper,	  helaas	  !!	  
Het	  speelvlak	  meet	  10m	  op	  8m	  diep.	  
 
DECOR 
Het	  decor	  bestaat	  uit	  5	  latten	  die	  aan	  de	  hand	  van	  linten	  in	  de	  trekken	  worden	  geknoopt.	  
Het	  is	  precies	  of	  er	  hangen	  5	  schommels	  op	  de	  scène,	  JOEPIE	  	  !!!	  Dit	  decor	  is	  één	  van	  de	  
lichtste	  die	  je	  dit	  seizoen	  zal	  tegenkomen,	  HOERA	  !!!	  
 
LICHT 

• 10	  parren	  CP60	  graag	  met	  117	  komen	  in	  dezelfde	  trekken	  met	  de	  schommels.	  
• 5	  PC’s	  in	  de	  kap	  ,	  telkens	  1	  per	  schommel	  met	  205	  
• 1	  profiel	  vanuit	  portaal	  ,	  voor	  iets	  zéééér	  speciaals.	  
• 7	  PC’s	  vanop	  vloerstatief	  ,	  voor	  zo	  van	  dat	  licht	  dat	  over	  de	  vloer	  schijnt.	  	  
• 141,	  205,	  201	  

Ik	  breng	  ook	  1	  set	  ACL	  lampen	  mee,	  voor	  op	  de	  achterscène.	  Die	  zorgen	  voor	  een	  waauw	  
effect.	  Zelf	  breng	  ik	  een	  cantor	  lichttafel	  mee.	  Graag	  dmx	  in	  de	  zaal	  a.u.b.	  
 
GELUID 
Heel	  eenvoudig,	  graag	  1	  cd	  speler	  door	  de	  FOH	  
 
FX 
Ik	  breng	  een	  rookmachine	  mee,	  maar	  het	  zou	  leuk	  zijn	  moest	  er	  in	  de	  zaal	  een	  hazer	  zijn,	  
met	  vloeistof	  in	  zodat	  we	  daadwerkelijk	  rook	  /	  mist	  kunnen	  maken.	  
Ik	  breng	  ook	  2	  ventilators	  mee	  ,	  die	  voor	  wind	  moeten	  zorgen.	  
 
BOUW  
Op:	  137	  minuten	  //	  Af	  :	  13	  +	  19	  -‐	  7	  +	  25	  –	  16	  =	  …….	  Min	  
 
DUUR 
De	  voorstelling	  duurt	  70	  minuten	  zonder	  pauze.	  
Als	  er	  tijdens	  de	  voorstelling	  schommels	  naar	  beneden	  komen	  dan	  moet	  de	  technieker	  
vanachter	  zijn	  regie	  kruipen	  ,	  in	  de	  donker	  de	  weg	  naar	  het	  podium	  zoeken,	  de	  bewuste	  
trek	  laten	  zakken	  ,	  schommel	  terug	  inknopen	  ,	  trek	  terug	  naar	  boven,	  technieker	  terug	  
op	  zijn	  plaats,	  en	  GO.	  Dan	  duurt	  de	  voorstelling	  76	  min.	  
 
CREW 
1	  welriekende	  acteur	  ,	  1	  stinkende	  technieker	  
Graag	  1	  warme	  loge	  ,	  wat	  fris	  om	  te	  drinken	  ,	  wat	  lekkers	  om	  te	  eten,….	  
	  
Heb	  je	  vragen	  over	  dit	  complexe	  geheel	  ?	  
Je	  kan	  mij	  altijd	  proberen	  te	  bereiken	  op	  0498	  10	  25	  17	  of	  heinz57@pandora.be	  	  


