SCENEMESTERBREV ”TRE BEN”

Ankomst og adgang:
Vi ankommer 2,5 time før spilletidspunktet, ved gode indlæsning forhold, dvs. niveaufri adgang. Vores cases vejer op til
150 kg per styk og de skal rulles hele vejen ind fra gaden til salen. Hvis adgangen er via en vare-elevator eller lignende,
skal den være dyb nok til at rumme vores cases (mål 245x60x70 cm) hvor der også ligger 3 meter lange tæpper ovenpå
(disse kan tages af og stilles op ved behov). Hvis der er trappetrin eller andre vanskelige adgangsforhold som kræver at
scenografien skal pakkes ud og bæres ind, er det arrangørens ansvar at stille ekstra mandskab til rådighed som kan
hjælpe vores tekniker med dette. Danserne må ikke løfte tungt. Ved vanskelige adgangsforhold vil vi muligvis ankomme
mere end 2,5 timer før, venligst kontakt os i god tid før hvis i er i tvivl!
Vi vil gerne have parkeringsmulighed for vores turnélastbil (Iveco Daily 20 m3) fra ankomsttidspunkt til afgang. Efter
forestillingen har vi brug for 1 time til at pakke det hele sammen og loade ud.
Krav til salen/scenen:
Total mørklagt sal. Fjedrende Trægulv eller fjedrende sportsgulv, ikke beton eller klikgulv lagt direkte på beton! Adgang
til et trefaset 16 A CEE strømudtag (3x16 A/380V) i salen (vi har en 20 m forlængerledning med). Et frit areal på
minimum B 10m x D 12m x H 3,5 m, dette areal rummer al teknik og publikum- se vedlagte fotos af scenografien.
Scenearealet skal være ryddet, rengjort og opvarmet til minimum 20 grader ved ankomsttidspunktet. Vi vil gerne låne
et lille bord og en stol (til afviklingen) og en støvsuger.
Publikummer:
Publikum (børn og voksne) sidder på vores tæpper i scenografien, og de ældre sidder på stole på to sider af scenen (vi
vil gerne låne 20 stole til dette formål). Hvis der er et ældre publikum er det også godt at sørge handikapvenlige
adgangsforhold inkl. plads at parkere rollatorer. Hvis der er kørestole erstatter de ca 1,5 stoleplads. I alt har forestillingen
kapacitet til maks. 70 publikummer. Vi beder vores publikum om at tage overtøj og sko af udenfor scenerummet
hvorefter de bliver hentet af danserne. Hvis der er ældre i publikum bliver de lukket ind først i fuld salslys og de skal ikke
tage sko af, bagefter slukkes lyset til scenelys og børnene bliver lukket ind med de voksne. Forestillingens varighed er
ca. 35 min uden pause, hvorefter vi byder ind til leg og oplevelse på scenen.
Arrangørens bemanding:
Der skal være en kontaktperson til stede ved ankomst og under forestillingen, venligst send et telefonnummer til denne
person ved modtagelsen af dette brev. Vi skal også bruge 2 hjælpere over 18år fra ankomsttidspunkt til aflæsning,
opsætning af scenografi og teknik, og igen umilddelbart efter forestillingen. Mindst en af hjælperne, eller kontaktpersonen
skal være bekendt med stedet og de tekniske installationer. Obs-dette arbejde indebærer tunge løft!
Backstage:
Vores tre dansere skal have mulighed for omklædning med bad. Vi vil altid sætte stor pris på hvis der er mulighed for en
lille forfriskning og vand.
Øvrigt:
Er der en klokke eller lignende lydanlæg skal det være slukket under forestillingen.
Der er ingen adgang til lokalet under forestillingen og lokalet kan ikke bruges til andet, når scenografien er sat op.
Vi glæder os meget til at spille for jeres publikum!
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