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Cie. Woest
Adriaan van Bergenstraat 6.2 hg
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0031 6 40719206 (Paulien Truijen)
Bel of mail gerust als er vragen zijn!

ALGEMENE INFO | Leaving Normal

Crew:
Genre:
Lengte:

zeven (vier theaterdansers, twee acrobaten, een productie/publieksbegeleider)
danstheater op locatie
40 - 50 minuten

Speelvorm/plek: Bewegingsparcours, publiek wandelt een pad en ziet onderweg verschillende duetten en eindigt
op een eindplek. We monteren de voorstelling op maat; in het straatbeeld, park, bos, museum,
in en rond een gebouw etc. Enige voorwaarde: onze bus moet op de meeste plekken mogen rijden.
• Dichtbij de eindplek moeten wij onze deuren 's nachts veilig kunnen wegbergen. (bijv. garage,
afgesloten tuin etc.) • De tocht gelieve wegleiden van het festivalcentrum, de voorstelling verdraagt
niet te veel omgevingsgeluid ivm muziekdoosjes • Lengte tocht varieert van 500 tot 1200 mtr.
Publiek:

De bezoekersaantallen tussen de 80 tot 120 personen per voorstelling. Dit is afhankelijk van
de locatie / breedte van de paden. We pikken mensen op tijdens de voorstelling; dit is geen probleem,
enkel het begin van de voorstelling vergt een kleiner publiek i.v.m. zichtslijnen.

Aantal:

2 voorstellingen per dag, 3e in overleg. (minimaal 1 - 1,5 uur pauze tussen de voorstellingen door)

Muziek:

Het publiek krijgt individuele muziekdoosjes mee welke zorgen voor de soundtrack bij de voorstelling. We hebben een eigen geluidsinstallie in de bus voor de eindscene.

Overig:

• twee vaste vrijwilligers, 1 met rijbewijs! Deze zorgt voor de meelexplosie in de bus en rijdt een
stukje met de bus. De andere vrijwilliger helpt mee met het begeleiden van het publiek.
Note: bij drukkere wegen raadden wij aan om extra begeleiders in te zetten, voor de veiligheid.

TECHNIEK Cie. Woest zorgt zelf voor alle techniek. Enkel een nachtelijk stroompunt bij het hotel noodzakelijk
om de accu uit de auto weer op te laden. (afstand stroom-bus max. 20 meter). Indien het hotel op wandelafstand is
van de speelplek, dan kan dit eventueel ook bij de backstage. • Als we 's avonds spelen, graag voldoende stroompunten
verzorgen langs het gehele parcours, wij hebben lampen en kabels. We hebben geen lichtplan.
BACKSTAGE We hebben een ruimte nodig dichtbij de speelplek waar we kunnen opwarmen en omkleden en onze
kostuums kunnen uithangen, ideaal met douche. Wasmogelijkheid / wasserette zeer gewenst!
PARKING Afhankelijk van de locatie reizen wij vanuit Amsterdam met 1 bus, of met extra auto vanuit Leuven.
OPBOUW / AFBOUW In overleg: in principe hebben wij 1 repetitiedag nodig om de route te zetten en alles op maat
maken met de performers, met een locatiebezoek voorafgaand. Op en afbouw voor/na de voorstelling ± 30 minuten.
HOTEL / MAALTIJDEN We reizen met 7 personen, waarvan 2 vegetariërs.
Indien mogelijk 1 double room, 5 single. Anders 1 double, 2 twin, 1 single room.

