Technische Fiche t.b.v. theaters
Gezelschap:

Moex - Mirjam Oldenhave Express

Voorstelling:

De Mees Kees show met illustrator Rick de Haas

Artiesten:

Mirjam Oldenhave, Rick de Haas, Irene Schepers en Roos de Wijs.

Pauze:

geen pauze

Opbouwtijd:

2 uur, anders overleg

Afbreken:

30 minuten

Duur voorstelling:

55 minuten

Technische bezetting:

Techniek licht en geluid bediend door theater. Twee personen.

Geluid:

Professionele zaalversterking van theater.
2 monitors op podium - links en rechts. 1 groep is voldoende.
mengtafel met 8 kanalen
te versterken instrumenten: contrabas, stereo keyboard, gitaar met
microfoon.
Afhankelijk van de grootte van het theater 2 of 3 DI’s van het theater.
MOEX neemt zelf 3 zenders / ontvangers mee voor spraak / zang.
(XLR - aansluiting)

Licht:

Gebruik lichtinstallatie van theater.
Bediening door theater.
3 kleuren tegenlicht, totaaltje, 4 * speciaaltje en strijklicht op het
achterdoek wanweerszijde van het scherm.

Video:

Gebruik beamer en scherm van het theater. Scherm middenachter.
Minimaal 3 * 2 meter. COAX-kabel om videomixer aan te sluiten op
de beamer. Zie foto op laatste bladzijde. Laptop van gezelschap.
Voor kleine theaters (tot 100 man) kan MOEX zelf een beamer en
een scherm meenemen. Dit altijd in goed overleg!

Decor:

Donkere afstopping rondom.
Podiumafmeting: minimaal 8 * 3 meter.
Tafel 1 * 2 meter, een stoel en een (piano)kruk van theater.

Kleedkamers:

1 afsluitbare kleedkamer is voldoende.

Contactpersoon Moex:

Irene Schepers
06 15121939 / 020 4825172
ireneschepers01@gmail.com

Boeken en Theater!

Casper Vriens en Eline Rammers
Appeldijk 18 - 5754 CL Deurne
0493 323343
info@caslicht.nl
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De Mees Kees show met illustrator Rick de Haas
Beamer en scherm
Bij gebruik beamer en scherm van de zaal moet MOEX voor het scherm kunnen staan. Het scherm
moet dus hoog genoeg hangen. Kan dit niet, dan graag overleg.

Frontlicht en speciaaltjes
Speciaaltje instrumenten =
licht op de instrumenten en de kruk die voor de instrumenten staat.
Speciaaltje illustrator =
uitlichten van de tekentafel. Let op: de illustrator is linkshandig. 1 lamp vanuit de zaal gericht op de
tekentafel en 1 vanaf de andere kant, zodat er geen schaduw op het werk valt. (er staat ook een
statief met een camera boven het werk)
Speciaaltje Dreus = D
profielspot kil licht (kleur 120) + zijlicht (kleur 201 / 202)
Speciaaltje Rachida =
midvoor op het podium een geknepen spot met warm licht.

Tegenlicht
3 kleuren over het totale speelvlak. Liefst met 2 * sixbar par 64 - kleuren corresponderen met
kleuren in bijgevoegde cuelijst.
blauw 120
rood 106
oranje 105

Zijlicht
1 kleur zijlicht (kleur 201 / 202) . Dit vormt samen met de profielspot (kleur 120) en tegenlicht (kleur
120) het speciaaltje Dreus.
kil licht (kleur 201 / 202)

Strijklicht
Over het achterdoek, aan weerszijde van het scherm. 2 * par 64 op de vloer (kleur 120). Dit moet
de hele voorstelling aanblijven.

Totaaltjes
Klein totaal (K)
Groot totaal (G)

= instrumenten + illustrator + strijklicht. Dit is de hele voorstelling aan.
= Klein totaal + speelvlak

Divers
Op verzoek graag wat zaallicht.
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Cuelijst
Mi
Ri
Ir
Ro

versie oktober 2015

= Mirjam / presentator
= Rick / illustrator
= Irene / Dreus / keyboard
= Roos / alle kinderen / contrabas

K (klein totaal + strijklicht)

Voor de opkomst is de beamer al aan

G

aankondigen door Ro - opkomst anderen

G

Opkomst Mi - tekst en kort lied ‘Je kunt nog
beter..’

G

Mi vertelt: verhaal moeder

G

Mi vertelt: Spiderman

G

Lied: Mees Kees lied

G

Mi: "… eigenlijk heeft groep 6B maar 1
probleem …" Dreus!

G + D (=Dreusspot) + kille stand

Mi vertelt tijdens begeleiding van de tango

G + D + kille stand

Dreus zingt " …. een voorbeeld voor de rest"

G

Mi: moppen tappen

G + D + kille stand

Dreus: "Wat zijn wij hier aan het doen?…."

G

Dreus weer achter keyboard

G

spreekbeurt Sep en Rachida

G + D + kille stand

Dreus: "Jongens en meisje ik heb een
mededeling…."

G

Lied: Sjonge jonge jonge zeg

G + D + kille stand

Dreus: "de verrassing is…"

G + D + kille stand

Lied: Bloemenlied

G

Dreus gaat weg. "Dat ga ik echt niet zingen…"
gevolgd door de zoenrap

G

Landen tekenen

G + D + kille stand

Dreus komt binnen

G

Dreus gaat weer weg - voorlezen: Witje Knijn

G

Juf Pauline

G

Mi vertelt over Sammy - woorden raden

G

Lied: Hussellied

G

Lied: over Tobias
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G

Lied: Jackie

G

Mi: "we moeten aan het bloemenlied werken"

G

Lied: bloemenrap

G + D + kille stand

Dreus komt binnen. Dreus ontslaat Mees Kees

G + D + kille stand

Lied: Bloemenlied

G

Lied: We zullen nooit meer….

G + D + kille stand

Dreus:"U bent ontslagen…." "Rachida jij krijgt de
solo in het bloemenlied…"

G

Lied: Hoe moet het nu verder…

G

Dreus kondigt de bonte avond aan

Klein totaal!

Drie toneelstukjes

Klein totaal + Rachidaspot!

Rachida zingt het bloemenlied niet.

Groot totaal + Rachidaspot uit

Zodra Mi opkomt naar Groot totaal.
Lied: rap

G + D - Geen kille stand!

Mi: "Dreus geeft een piepklein applausje"

G

Jackie: "Mees, je mag terug!"

G

Lied: Wij willen leren

G

Afkondigen
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