Teknisk rider vedr. 100 LIKES
Denne tekniske rider er fremstillet med henblik på at forestillingen 100 Likes! kan gennemføres på den bedst mulige
måde. Hvis der er problemer med at opfylde riderens krav eller uklarheder omkring punkterne eller produktionen, må I
ikke tøve med at kontakte Jannie Lund Gade, tlf.nr. 2713 0033, mail: jlg@musikteatret.dk
PERSONALE
Kontaktpersonen for spillestedet skal være til stede og tage imod ved ankomst af dansere og evt. tekniker, så de kan
vise, hvor forestillingen skal opføres samt vise, hvor vi får strøm fra, omklædningsfaciliteterne m.m.
ARRANGEMENTSSTEDET
Disse betingelser skal så vidt muligt være opfyldt:
-Lokalet skal være mørklagt
-Spillearealet skal minimum være (b) 7 x (d) 7 x (h) 3,5 meter, men helst 8 x 8 x 3,5 meter.
-Gulv: trægulv eller linoleum, ikke blankt vinyl.
-Temperatur 22 gr. Minimum.
-Stole skal være opstillet i en bue, medmindre der er tribune, så alle kan se noget, da meget foregår på gulvet.
-Rum til omklædning / opbevaring.
-Adgang til toilet.
-Vand og frugt og håndklæder.
-El: Standard jord 230v, min. 2x6A.
-Lokalerne skal være rengjort før ankomst og ligeså af arrangøren efter afsluttede forestilling.
-De nødvendige tilladelser for gennemførelse af forestillingen.
-Der skal være et lydanlæg, hvor der kan tilsluttes en Ipad, da den bruges til afspilning af musikken i forestillingen, ofte
medbringer vi selv højttalere til dette, for at sikre kvaliteten af lyden, specielt på skoler.
Get-in: Opstilling og opvarmning /prøve ca. 2 timer før forestilling.
Get-out: 1 time.
BLACK BOX DANCE COMPANY
-Der medvirker 3 dansere fra Black Box Dance Company i forestillingen.
-Den kunstneriske leder, repetitør eller en tekniker vil være til stede under forestilling.
-Der medbringes lys, kabler og computer/lyd til brug for forestillingen.
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