Algemene Technische Rider MARIAGE FANTASTIQUE

Mariage Fantastique zegt iets over de liefde. Muzikale bruidegommen begeleiden de zwevende,
lichtgevende bruiden. Het is een parade met poëtische beelden en klanken; een fanfare met
blazers en percussionisten. De originele, poëtische taal van Theater Tol komt weer tot leven. Het
publiek wordt overspoeld door melodieën, beïnvloed door verschillende culturen en tradities.
# Act: Mobiele act
# Duur act: 3X 30 min, met maximum pauzes tussenin van 1,5 uur
# Timing: Overdag als avond mogelijk
# Locatie-voorwaarden:
De parade is zowel buiten als binnen mogelijk
Hoogte = 3.50 m
Bij regen: binnenlocatie of afdak voorzien of andere speeltijden
# Festival-medewerkers
Vrijwilliger: 1 persoon voor de veiligheid, die het parcours kent en meeloopt met de muzikanten.
# Licht en geluid
De muzikanten spelen akoestisch
In het donker geven de jurken licht
# Catering and hotel
Catering: 2 volwaardige gezonde maaltijden /dag voor 6 personen
(ongeveer ½ van de TOL-ploeg is vegetarisch, exacte lijst volgt later)
Drinken/snacks: warme, koude dranken en snacks ten allen tijde in de kleedkamer.
Kleine flesjes water om mee te nemen in de parade.
Hotel met ontbijt: indien van toepassing
(afhankelijk van de afstand t.o.v. Antwerpen (B) en het aantal aaneensluitende speeldagen)
1 of 2-persoonskamers met aparte bedden voor de volledige crew
Gratis Wi-Fi
Gratis parkeerplaats indien Tol aanwezig is met eigen wagens

# Kleedkamer
Ruime afsluitbare/beveiligde loges dicht bij startpunt van de parade
Geacclimatiseerd en propere/droge ondergrond
2 Tafels en 16 stoelen,1 kledingrek en grote spiegel.
Propere toiletten in de nabijheid
Een elektriciteitspunt voor het laden van de accu’s tussen de voorstellingen
# Opbouwplek (dit kan in de kleedkamer indien deze ruim genoeg en gemakkelijk bereikbaar is)
Beveiligd en afgesloten van het publiek
Nabij de kleedkamers en dicht bij startpunt parade
In geval van regen graag overdekte opbouwplek voorzien.
Werklicht voorzien voor op-en-afbouw indien avond-voorstelling
# Startpunt: dicht bij kleedkamer/opbouwplek
# Opbouwtijd
start minimaal 3uur voor aanvang 1 ste parade
# Afbreektijd
2 uur
# Parking (indien vervoer met de auto)
Gratis en veilig
Dichtbij de kleedkamer of transfers voorzien indien verderaf.
1 busje met aanhangwagen of 2 auto’s
# Bij vliegreis
Batterijen en laders via organisatie (1 per muzikant) 12V 7.0Ah/20HR (L15cm/H9,5cm/D6.5cm)
Décor: 1 check-in baggage/per person 23 kg, extra groter formaat (T:179cm = L:89cm/D:53 cm/H:37cm)
Muziekinstrumenten: gehuurd door organisatie OF bijgeboekt bij vliegtickets
1 alt-saxofoon (Yamaha): can be booked as carry-on music-instrument (L:69cm x W:32cm x H:20cm)
1 Bariton – saxofoon (Selmer S2): can be booked as extra seat (L:114cm x W:42cm x H:29cm, 25 kg)
1 snare-drum with harnass (Pearl): can be booked as extra standard check-in luggage
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