TEKNISK RIDER - 22/11/2016

BESKÆRING

Co-produktion af CoreAct og Carte Blanche

Carte Blanche
Ammunitionsvej 4b
8800 Viborg
T. 86603680
mail@cblanche.dk
cblanche.dk

Om Forestillingen:
Varighed: 60 minutter
Opstilling: ca. 3 timer
Nedpakning: ca. 2 timer
Såfremt der skal spilles 2 på hinanden følgende forestillinger, ønskes der 1 time mellem
starttidspunkterne, f.eks kl. 10.00 og kl. 12.00.

Publikum:
Forestillingen spiller for max. 90 personer - unge/voksne ialt.
Publikum har ikke adgang til spillelokalet før forestillingen begynder.
Under forestillingen er det ikke tilladt at spise slik, chips etc.
Mobiltelefoner skal være slukkede under forestillingen.
Aldersgrænse: voksne og børn fra 14 år.
Det påhviler arrangøren at afvise børn, der er yngre end den angivne aldersgrænse!

Tour manager / Ann-Jette Caron / tlf. 228 328 12 / info@coreact.dk

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 CoreActs / Carte Blanches rådighed ved ind- og udbæring af
scenografi, samt til hjælp ved de første par timers opstilling og under hele nedpakningen.
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Spillelokalet:

Carte Blanche
Ammunitionsvej 4b
8800 Viborg

Krav til lokalet generelt:
Skal kunne mørklægges totalt - som i en biograf.
Skal være gode adgangsforhold helst i gadeniveau. Hvis der er besværlige adgangsforhold, beder vi om ekstra hjælp til ind-/udbæring. Ring gerne for yderligere information.

T. 86603680
mail@cblanche.dk
cblanche.dk

Vi har brug for at vide om der er ribber eller mulighed for at lave ophæng i væggene på
spillestedet. Kontakt Anika Barkan på 2253 9546
Spilleareal uden publikum:
Min. bredde: 10 meter
Min. dybde: 8 meter + 6 meter v. 90 publikummer.
Fri loftshøjde: 3,5 meter
Vi spiller ”på gulvet”. der kræves derfor ingen hævet scene.
Siddepladser:
Publikumsopbygning. Publikumsrækker i forskellig højde - evt. ved hjælp af puder, stole,
borde. Ikke kun plane stolerækker - se tegning på side 3.
Strøm:
Kraft 3 x 16 A (230/400 V CEE)
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Publikumsopbygning og siddepladser:

Carte Blanche
Ammunitionsvej 4b
8800 Viborg

Publikumsrækker i forskellig højde - evt. ved hjælp af puder, stole, borde. Ikke kun
plane stolerækker.

T. 86603680
mail@cblanche.dk
cblanche.dk
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