
Technische Fiche  
LOTJE VERTELT 

Parkeergelegenheid, Technische hulp & Uurregeling


Gelieve plaats te voorzien voor 1 personenwagen. Voor het laden & lossen, en de bouw van de 
voorstelling is 1 medewerker nodig.


De décor panelen worden vervoerd op 2 karren. De panelen zelf zijn max. 2m30 hoog, en zijn 
horizontaal op de karren geplaatst. Indien de afstand naar het podium groot is en/of de los- en 
laadmogelijkheden minder gunstig zijn, graag dit op voorhand te melden.


Speelvlak

Er dient een vlak speelvlak te zijn van min. 5m breed bij 3 meter diep. Vrije hoogte minimum 3 m.

Deze voorstelling kan geplaatst worden in een bibliotheek, eetzaal of turnzaal van een school, 
polyvalente ruimte of CC. 

Techniek

JTO voorziet een set geluid en licht. Indien de voorstelling in een zaal speelt die voorzien is van 
techniek, gelieve de technische fiche van de zaal door te mailen naar stefan@jto.be.

JTO voorziet ook een beamer. Mocht die standaard aanwezig zijn in de zaal, gelieve dat ook te 
melden. Aansluiting: HDMI. Voor de regie en techniek graag een tafel tegenover het speelvlak 
(achter publiek) te voorzien.


Aankomst techniek en acteur 1,5 uur voor aanvang

Soundcheck 0,5 uur voor aanvang

Duur voorstelling + 45 min.

Duur afbouw + 1u
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Verantwoordelijke	 Stefan Van Guyse

productie	 stefan@jto.be

	 +32 475 90 86 04


Techniek	 Stefan Van Guyse

	 stefan@jto.be

	 +32 497 41 45 45

	 


Cast	 Marjan De Gendt


      

Info en Boekingen op 
www.jto.be/boekingen-en-info
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Op het speelvlak dient stroom voorzien te zijn aan beide zijden van het speelvlak.

Voor de regie (tegenover het speelvlak) dient ook stroom voorzien te zijn.


Kleedkamer & Catering

Gelieve minimum één verwarmde kleedruimte te voorzien met warm en koud stromend water. 
Deze plaats moet veilig zijn voor het achterlaten van persoonlijke bezittingen van de acteurs voor, 
tijdens en na de voorstelling.

 

Gelieve koffie, thee en water te voorzien voor 2 personen. Een beetje fruit en/of versnaperingen 
mogen altijd, maar zijn geen must. Indien een volle dag gespeeld wordt, gelieve een lichte maaltijd 
voor 2 personen te voorzien. Dat mogen broodjes zijn.


Deze technische fiche maakt integraal onderdeel uit van het contract en dient zorgvuldig 
nagevolgd te worden.
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