
Contact techniek                                                                        

Jasper D’Hondt                                                                             

jasper@15feet6.com                                                      

+32 4 86 02 04 98                                                            

Algemeen

-2 artiesten op tournee: Rosa Tyyskä en Jasper D'Hondt

-catering: 2 vegetariërs, geen allergieën 

-hotel: 1 kamer

-transport: 1 bestelwagen (L: 5m50, H: 2m70) met aanhangwagen(L: 3m, H: 1m50)

-veilige parking te voorzien!

-afsluitbare kleedkamer

-plaats om op te warmen buiten het zicht van publiek

-voldoende drinkwater

Voorstelling

-duur: 40 minuten

-bij voorkeur in open lucht maar ook mogelijk binnen of in een circustent

-270° publiek

-alle leeftijden

-capaciteit: ca. 500, afhankelijk van de zichtbaarheid 

-er wordt een pyrotechnisch effect gebruikt, luide knal! (Le Maitre 1200C Loud Report)

-maximaal 2 voorstellingen per dag met ten minste 1u tussen beide voorstellingen. Geen afbouw van

het materiaal  tussen voorstellingen op dezelfde dag.

-communiceer de speeltijden altijd zo snel mogelijk aan het gezelschap om problemen te voorkomen.

-minstens 1 persoon voor crowd control tijdens de voorstelling

-minstens 1 persoon voor het bewaken van de speelplek bij afwezigheid van de artiesten (voor, na en

tussen voorstellingen)

Weersomstandigheden

-er kan niet gespeeld worden bij regenweer of wanneer de speelplek en het materiaal nat zijn door

regen of door condensatie (dit kan gebeuren op dagen dat de temperatuur onder het dauwpunt zakt

voor of tijdens de voorstelling!)

-er kan niet gespeeld worden bij extreme wind of extreem warm weer.

P R I M U S
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Speelplek

-10m x10m. Hard, vlak en zonder helling. In de meeste gevallen en bij voorkeur wordt er een

cassettevloer of podium geplaatst. Deze vloer moet waterpas liggen! 

-we voorzien zelf de dansvloer (diameter 8m)

-vrije hoogte boven het speelvlak: minstens 4m

-in- en uitladen in nabijheid van de speelplek

-opbouw 1 uur, afbraak 45 minuten. Opbouw gebeurt minstens 2,5 uur voor de voorstelling.

Geluid

-we voorzien zelf de volledige muziekinstallatie

-stroom: 220v 16A, verlengkabel tot aan de achterzijde van het speelvlak te voorzien door de

organisator

-auteursrechten muziek te voorzien door de organisator, tracks:

-Andre Brasseur: Early Bird

-Ryan Paris: Dolce Vita

-Andre Brasseur: Big Fat Spiritual

-Samantha Fu: Theme from Discotheque

Licht

-in geval van voorstellingen bij valavond, in het donker of binnen zonder daglicht moet er

belichting voorzien worden door de organisator. In dit geval wordt er een lichtplan bezorgd.
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WATERPAS!


