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Teknisk rider

Androkles og løven
Om forestillingen:
Forestillingen er speciel, idet publikum overværer den liggende i
hængekøjer. Scenografien er en cirkelkontruktion med 72 hængekøjer,
hvorover er udspændt et tag af spilerdug - som en kæmpe paraply. Derfor
er der visse specielle krav til spillelokalets beskaffenhed
Varighed:
Opstilling:
Nedpakning:

50 min.
ca. 4 timer.
ca. 2 timer.

Såfremt der skal spilles 2 på hinanden følgende forestillinger, ønskes der
kun 1 ½ time mellem starttidspunkterne. F.eks. kl. 10:00 & 11:30
Publikum:







Forestillingen spiller for max. 72 personer –
børn/voksne ialt. Efter aftale kan vi medbringe 10
strandstole, som kan placeres mellem hængekøjerne.
Disse 10 ekstrapladser/billetter må ikke sælges til fuld
pris.
Publikum har ikke adgang til spillelokalet før
forestillingen begynder.
Under forestillingen er det ikke tilladt at spise slik, chips
etc.
Mobil-telefoner skal være slukkede under forestillingen.
Aldersgrænse:
Voksne og børn fra 6 år.

Tour Manager:
Søren Søndberg
ss@gruppe38.dk
Tlf.: +45 2814 9511

Androkles og løven – side 2/4

Krav om hjælp:


Vi forventer, at kontaktpersonen, som er ansvarlig for den
praktiske afvikling på spillestedet, er tilstede, når vi
ankommer.
2 voksne hjælpere stilles til Gruppe 38’s rådighed ved indog udbæring af scenografi, samt til hjælp ved de første par
timers opstilling og under hele nedpakningen


Spillested:

Krav til lokalet generelt:
 Skal kunne mørklægges totalt – som i en biograf.


Skal ligge i gadeniveau.



Der skal være direkte adgang fra gade til spillelokale.



Træk i loft over centrum af spillearealet. Belastningen er
dog kun 20 kg. Ring altid for yderligere information.

Spilleareal inkl. publikum:
 Min. bredde: 13 meter.
 Min. dybde: 15 meter.
 Fri loftshøjde: 4½ meter i hele lokalet.
 Vi spiller ”på gulvet”. Ikke på scene.
Siddepladser:


Siddepladser er en integreret del af scenografien



Min. 380 V, 3 x 16 A.

Strøm:

Vi glæder os til at komme og spille for jer!
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