
Technische	  fiche	  “	  OE IST”	  een	  Ultima	  Thule	  productie	  
	  
	  
Decor:	  
	  	  	  	  _	  	  	  5	  lange	  tafels	  	  6	  meter	  lang	  ,	  variërend	  in	  hoogte	  van	  25	  cm	  tot	  115	  cm.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tafels	  bestaan	  uit	  2	  delen,	  van	  3m	  .	  
-‐ maquettes	  van	  huisjes	  en	  wat	  parafernalia	  	  
-‐ opgepast!!	  Broos	  esthetisch	  naakt	  discuswerper	  beeld,	  dient	  met	  zorg	  behandeld	  

	  
Scene:	  
-‐ speelvlak	  8m	  breed,	  8m	  diep	  
-‐ graag	  afstopping	  met	  poten	  op	  8m	  
-‐ opgepast!!	  Vuilnisblik	  en	  borstel	  bij	  de	  hand	  houden	  

	  
Licht:	  
-‐ zie	  lichtplan	  
-‐ ik	  breng	  mijn	  cantor	  lichttafel	  mee	  
-‐ opgepast!!	  15	  keer	  	  filter	  174	  voor	  1kw	  pc’s	  	  ,	  snij	  niet	  in	  je	  vingers	  

	  
Klank:	  
-‐ graag	  kleine	  menger	  van	  jullie	  
-‐ 1	  monitor	  op	  jardin	  
-‐ muziek	  staat	  op	  Qlab	  op	  laptop	  dus	  mini	  jack	  naar	  2maal	  monojack	  	  is	  welkom	  
-‐ heb	  normaal	  gezien	  ook	  3	  headsets	  mee	  
-‐ opgepast!!	  5	  seconden	  91db	  (	  zie	  crew	  )	  

	  
Fx:	  
	  
-‐ graag	  een	  stille	  rook	  of	  haze	  machine	  op	  dmx	  ,	  ergens	  verstopt	  in	  de	  coulissen	  
-‐ ik	  breng	  sneeuwmachine	  mee,	  met	  plastieken	  vlokken	  ,	  vandaar	  vuilnisblik	  en	  

borstel(zie	  scene)	  
-‐ opgepast!!	  	  Sneeuwvlokken	  hebben	  de	  neiging	  om	  tot	  in	  je	  onderbroek	  te	  kruipen	  

	  
Tijd:	  
	  
-‐ Opbouw	  3	  h	  
-‐ Voorstelling	  1h	  zonder	  pauze	  
-‐ Afbouw	  45	  min	  
-‐ Opgepast!!	  Tijd	  heelt	  alle	  wonden	  ,	  ook	  als	  je	  in	  je	  vingers	  gesneden	  hebt(	  zie	  

licht)	  



Crew:	  
-‐ 3	  acteurs	  op	  scene	  
-‐ 1	  mannelijke	  kleedkamer,	  1	  vrouwelijke	  kleedkamer	  
-‐ 1	  technieker	  	  
-‐ 1	  zetel	  om	  in	  te	  stuiken	  
-‐ 1	  iemand	  verkiest	  vis	  boven	  vlees	  en	  soep	  boven	  brood	  
-‐ opgepast!!	  91decibel	  (zie	  klank)te	  wijten	  aan	  vette	  lach	  na	  het	  vertellen	  van	  vuile	  

mop	  aan	  tafel.	  
Hou	  je	  niet	  van	  vuile	  moppen	  dan	  oordopjes	  voorzien	  

	  	  
Vragen:	  
	  
-‐ Rupert	  Defossez	  
-‐ rupert@ultima-‐thule.be	  
-‐ 0498	  102517	  
-‐ opgepast!!	  Ik	  ben	  zelden	  bereikbaar,	  mijn	  gsm	  is	  vaak	  alleen	  of	  plat	  (	  zie	  den	  

bureau)	  
	  
Den	  bureau:	  
	  
-‐ appartement	  te	  Sint-‐Amandsberg	  
-‐ Joseph-‐	  Gerardstraat	  12	  bus	  101	  
-‐ 093240868	  
-‐ opgepast!!	  Broos	  esthetisch	  werkvolk,	  dient	  met	  zorg	  behandeld	  

	  	  


