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PETRUSHKA – EXTENDED
TEKNISKE KRAV
Opsætningen af forestillingen er enkel. Følgende er en signalement af de krav der stilles, for at kunne opføre forestillingen inden for
Danmarks grænser:
Spillestedet:
Granhøj Dans’ forestillinger søger som regel en nær/intim kontakt med publikum. Medmindre andet er aftalt må salens kapacitet være på
højst 400 tilskuere.
Scenen:
Forestillingen fungerer bedst når der spilles direkte på gulvet, med tilskuerne placeret frontalt på en publikumsopbygning, der kan tillade alle
at se hele scenegulvet. I nødstilfælde kan forestillingen præsenteres på en traditionel scene. I begge tilfælde skal der mindst være 1 m.
afstand mellem scenekanten og den første publikumsrække.
- Sceneareal: 10 x 10 x 4 m. (højde)
- En sort dansevinyl er påkrævet. Medbringes af gruppen, medmindre andet er blevet aftalt.
- Væggene omkring scene skal være sorte eller dækket af sorte tæpper.
- Salen skal kunne mørkelægges totalt.
DER ER INGEN SCENOGRAFI TIL DENNE FORESTILLING
Lys & Lyd
Belysningen foregår udelukkende med hjælp af 9 lysstofrøre i standard størrelse og farve (ca 1,5 m / hvidt) der hænges 3,5 m. fra
scenegulvet. Lysstofrørene hænges om mulig mindst 1,5 m. fra riggen. Ideel skal lysrørene hænge fra3 lysstænge jævn fordelt i hele
spillearealet som det illustreres på side 3.
Gruppen medbringer det nødvendige lysudstyr, men det kan være en fordel, at bruge spillestedets, dæmpere og lysbord hvis det forefindes.
Principielt er der ikke brug for lydudstyr, medmindre spillestedets størrelse eller konkrete forhold skulle kræve at forstærke flygelens lyd.
EL-Kraft
- 1 x 32 A med CEE tilslutning skal være til rådighed for gruppen, placeret på begge sider af scenen (midt på).
Andre særlige krav
I forestillingen bruges der en FLYGEL med tilhørende klaverbænke som kompagniet medbringer, medmindre andet er blevet aftalt.
De grundlæggende tekniske forhold (mørkelægning, ophængning af tæpper, opryddet scene og lign.) skal være på
plads inden gruppens ankomst. I modsat fald kan gruppen ikke garantere at forestillingen begynder på den
fastlagte tid.
Medhjælpere
Der er ikke brug for teknisk hjælp under opførelsen af forestillingen. Der skal dog bruges følgende hjælp:
–
–

1 tekniker med kendskab til lys og lyd og godt kendskab til spillestedet, under opsætningen og nedtagningen.
2 (stærke) medhjælpere til aflæsning og pålæsning af flygelen og dansevinyl m.m. ifl. nærmere aftale vedr. tidspunkter.

Opsætning og nedtagning
Spillestedet skal være til rådighed for gruppen 8 timer før forestillingens begyndelsestid. Ankomsttiden aftales nærmere på baggrund af
spillestedets faktiske forhold. Nedtagningen tager ca. 1 time.
Omklædning
Vi har brug for 2 omklædningsrum (5 medvirkende), med nem adgang til vask, toilet og bad.
Drikkevand, frugt og snaks i omklædningsrummene vil være yderst velkomne.
Forestillingens varighed: ca. 1 time, uden pause.
Nærmere oplysninger vedr teknik: Bill Eldridge: bill@granhoj.dk / Mob. +45 30364622
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SCENEPLAN

(omtrentlige proportioner – ikke en præcis skala tegning)

(sort bagvæg og sidevægge -eller tæpper)

.

Sceneareale
10 (b) x 10 (d) x min. 4 m (h)

(Publikum)

______ 4 m. ______

(Ideel placering af publikum)

(Sceneareale)

(Publikum)
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PETRUSHKA – EXTENDED
Materialer som gruppen medbringer, medmindre andet er blevet aftalt
FLYGEL og TILHØRENDE KLAVER-BÆNKE

LYSSTOFRØRE
- 9 dæmpbare lysstofrøre, hvidt lys, standard størrelse (ca. 1,5 M. lang)
- Hænges op 3,5 m. over scenen – om mulig adskilt 150 cm. fra lysstangen eller riggen.

- Placeres I 3 rækker af 3 lysstofrør hver.
- Den første række hænges på kanten af scenen og de andre placeres med ca. 3 m. mellemrum.

Kontakt: Bill Eldridge, bill@granhoj.dk / Mob. +45 3036 4622
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