
! ! ! ! TECHNISCHE FICHE !
! !  !   Geluk(T) - Compagnie Gorilla!
Opbouwtijd: +/- 3u (bij een vast grid reken je best een uur extra)!
Afbraak: +/- 30 min!
Voor de opbouw worden 2 techniekers van de zaal gevraagd.!
Het gezelschap bestaat uit 3 personen (3 spelers)!
!
De voorstelling wordt idealiter gespeeld op een scène van 8 meter op 6 meter . Een 
minimum van 6m op 5m is wel een vereiste.  
In een schouwburg, prefereren we een scène-sur-scène-opstelling. In andere zalen 
krijgt een standaard vlakke vloer-opstelling de voorkeur. !
!
Decor!
Wat we vragen:!
- Zwarte gaffertape!
- Extra steels/harpen indien nodig!
- Zwarte, egale vloer (hoeft geen balletvloer te zijn)!
- Een minimum van 4,50m onderkant trekken!
- Een opening OF coulissen jardin en cour, liefst diep genoeg. !!
Het frame hangt idealiter op ongeveer 3m hoogte geteld vanaf het midden van het 
speelvlak. Deze wordt aan de 4 hoeken omhoog gehangen voor een gelijke verdeling van 
het gewicht. !!
Wat we meebrengen:!
- Een metalen frame van ca. 10kg met 4 ophangpunten!
- 4 verstelbare steels + harpen!
- Enkele houten kasten op wielen!
!
Licht!
Wat we vragen: !
- 15 dimkanalen, een minimum van 10 is een vereiste!
- 12x PC 1KW met flappen!
- 2x Profielspot (smal)!
- 3x L152-filter voor PC 1KW!
- 3x L161-filter voor PC 1KW (kan ook L174-filter zijn)!
- 3x L108-filter voor PC 1KW OF 3x L117 OF 3x L213 (best vragen bij de opbouw)!
- Een ballast voor een eigen LED-gloeilamp!
- Een lichttechnieker, liefst met kennis van de Chamsys Magic Q maar is uiteraard geen 

vereiste !!
Wat we meebrengen:!
- Chamsys On PC lichttafel met dongle!
- LED-gloeilamp op shucko!
- 1x L795-filter voor PC 1KW!!
Zie bijgevoegd lichtplan voor de plaatsing en channels. !



Geluid!
Wat we vragen:!
- Stereo-DI op het podium + mini-jackkabel!
- Degelijk FOH-systeem!!
Wat we zelf meebrengen:!
- Een laptop met mini-jackaansluiting op de scène!!!
Catering!
Tenzij contractueel anders vastgelegd, voorziet de organisator 3 maaltijden. ’s Middags 
kan dit zowel in de vorm van broodjes of een lichte snack als in de vorm van een warme 
maaltijd. Bij avondvoorstellingen wordt een warme maaltijd steeds op prijs gesteld. 
Aangezien het een lichamelijk zeer stevige voorstelling betreft, krijgt een makkelijk 
verteerbare maaltijd altijd de voorkeur bij de spelers.!!
Loges!
Graag 2 verwarmde en afsluitbare loges voorzien met douche en handdoeken.  
Koffie, water en frisdrank wordt steeds op prijs gesteld.  !!!!!!!
Voor technische vragen kan u altijd contact opnemen met Dave Nauwelaerts 
(dave.nauwelaerts@gmail.com // +32 495 26 19 26) of Hans Rigouts 
(rigouts.hans@gmail.com // +32 (0) 476 59 65 26 ).  
Belangrijk detail: Dave gaat mee op tour, Hans niet.  !
Voor productionele vragen kan u altijd contact opnemen met Thassos (info@thassos.be! // 
+32 (0) 3 235 04 90)!!!!!!!!!
Bedankt en tot binnenkort! !
Compagnie Gorilla!
-
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