
TECHNISCHE FICHE DE ROOFKES - TAL EN THEE

 
Met De Roofkes brengt Tal en Thee een voorstelling die vertrekt vanuit een eigen ontwikkeld besturingssysteem. Het 
gezelschap voorziet daarom heel wat materiaal zelf. Tal en Thee maakt gebruik van eigen belichting, geluidsinstallatie, 
besturingssysteem (inclusief dimmers), videoprojectoren en voorziet ook de zitplaatsen voor het publiek zelf. De 
volledige voorstelling vertrekt vanop de grond. 

Bij technische vragen kan u terecht bij onze huistechnieker Robbe Mols: +32 (0) 498 79 96 81 / techniek@talenthee.be

INFORMATIE:

Minimum afmetingen speelvlak (inclusief toeschouwers): 7 meter op 12 meter
Minimum hoogte: 4 meter

De voorstelling speelt scene sur scene

Opstelling (bovenaanzicht):
De opstelling kan niet op een kleiner speelvlak gebracht worden.
Gelieve contact met ons op te nemen, wanneer hier rond een probleem bestaat.



TIMING

Opbouwtijd: 5 uur
Duur voorstelling: 1 uur
Reset tussen 2 voorstellingen: 45 minuten   
Afbraaktijd: 3 uur

TE VOOZIEN:

Een zwarte speelvloer (Bijvoorbeeld balletvloer) Minimaal 12 meter op 7 meter, tenzij anders overeengekomen

Volledige verduistering. 

Uitschalen van rookmelders en ventilatiesystemen.

2 techniekers bij de opbouw en afbraak van de voorstelling.

Stroompunten (4 mono fase lijnen van 16a)

AANDACHTSPUNTEN:

De voorstelling dient in volledige verduistering opgevoerd te worden. De voorstelling komt beter tot zijn recht in een 
volledige black-box. Tal en Thee voorziet zwarte doeken achter de twee publiekskanten, ter breedte van de 
publieksopstelling. Extra zwarte stof rond de opstelling is wenselijk. 

De voorstelling maakt gebruik van rook en haze. Rookmachines en haze-machine worden door Tal en Thee voorzien. 
Rookmelders dienen worden uitgeschakeld.
Ventilatiesystemen dienen worden uitgeschakeld, waardoor controle over de gebruikte rook en haze mogelijk is.
Wanneer het uitschakelen van rookmelders niet mogelijk blijkt, is het voor het gezelschap niet mogelijk de voorstelling op 
te voeren. Gelieve contact met ons op te nemen, wanneer hier rond een probleem bestaat.

EXTRA INFORMATIE

De crew van Tal en Thee bestaat uit 3 personen.
- Robbe Mols, huistechnieker
- Maarten Van Aerschot, bouwer en speler
- Reineke Van Hooreweghe, speler
I.v.m. catering: Reineke en Maarten zijn beide vegetariër. Robbe niet. 

Gelieve koffie en water te voorzien. 

Gelieve 2 loges vrij te maken. 
Wanneer mogelijk, gelieve 2 douches vrij te maken (inclusief handdoeken).

Het materiaal wordt vervoerd in een bestelwagen(lengte: 5m50, breedte: 2m10, hoogte: 2m60) en in een aanhangwagen 
(lengte: 3m00, breedte: 2m50, hoogte: 2m00). 


