
TECHNISCHE LIJST  HOGE FRONTEN       
Verzenddatum:

Aan theater :

T.AV.: 

Fax :

Speeldatum :

VOORSTELLING

Naam productie: Gluren

Première-datum:

Reprise/nieuw/try-out/repetitie:  

Aanvangstijd: Doorlopend

Open doek: NVT

Pauze: tussen de middag ± 2 uur

duur voorstelling 90 minuten

GEZELSCHAP

Gezelschap: Hoge Fronten

Adres: Lage Kanaaldijk 112 C3

Postcode \ Plaats: 6212 NA Maastricht

Telefoon:  

Fax:

E-mail:  info@hogefronten.nl

Coördinator:

technicus: Marq Claessens 06-15098461

TONEEL

Diepte vanaf nulpunt : NVT theater op lokatie

Afstopping:

Balletvloer van theater

Changementen:

TRANSPORT

Aantal vrachtwagens:  1

ALGEMEEN

Aankomsttijd techniek :            in overleg

Aantal technici gezelschap:  3

Max. aantal uren voor lossen, bouwen en belichten: gespreid over ± 4 dagen (6 lokaties)

Afbreektijd 1 dag

Benodigd aantal technici theater tijdens lossen en bouwen:       in overleg max 2 personen

Benodigd aantal technici theater tijdens voorstelling:                   0

Benodigd aantal technici theater tijdens afbreken en laden:        in overleg max 2 personen

BRANDWEER

Gebruik van open vuur: nee

Gebruik van rook: nee

Roken tijdens de voorstelling: nee

gebruik vuurwapens: nee

GELUID

Gebruik geluidsinstallatie van het theater nee

Plaats geluid: nvt

Positie in zaal: nvt

schone voeding: nvt

ARTIESTEN

Aankomsttijd medewerkers 1,5 uur voor aanvang

Aantal kleedkamers met douche 1

LICHT

Aantal lichtstanden: nvt -

Lichtregelaar theater: nee

Bediend door: nvt

Gebruik volgspot theater: nvt

volgspot theater bediend door: nvt

Plaats licht : nvt

gebruik theaterspots vanuit zaalbrug: nvt

gebruik dimmers van theater: eigen

Beschrijving voorstelling

Een museale theaterwandeling door een doodgewone buurtDe museale theaterwandeling ‘Gluren’ voert je ‘in select 

gezelschap’ langs vijf verschillende privéhuizen. Je treedt de 

huizen binnen, soms zelfs via de achterdeur. Eenmaal over de 

drempel is er alle tijd om ongegeneerd te gluren, want de 

bewoners zijn niet thuis. Bewust of abrupt vertrokken, ze zijn 

nog maar net weg, even of voorgoed.In ieder huis vertellen de 

ruimten een uniek verhaal: over gehuisveste problemen en 

dromen. Publiek start vanaf centraal punt, Blue Box, 

vanwaar ze met een toeristentreintje naar de 1e lokatie 

worden gebracht. Afmetingen Blue Box : 4,8 mtr X 3,6 mtr 

hoogte 2,5 mtr.materiaal gelakt osb , dak gelakt met 

dakleer.
Technische gegevens treintje

Trein en Springkussenverhuur 

Cindy Pronk / fepronk@live.nl

www.treinenspringkussenverhuur.nl

Tel: 0183-353599

Mob: 06-53642433

Afmetingen en technische info:

Aantal personen: max 20 per wagon

mailto:info@hogefronten.nl
mailto:fepronk@live.nl
http://www.treinenspringkussenverhuur.nl/


Afmeting: 12 (14) meter lang en 1,50 breed (+ trede)

Materiaal: Kunstof Trespa (plakt geen magneet op!)

Achterkant: 50 hoog en 1.40 breed (1.50 met strippen)

Lengte wagons: 3.90 mtr

Tussenvakjes: 50 hoog en 80 breed

Stroom: de trein heeft een stekker 5 polig 16 ampere en moet op 380 Volt krachtstroom.


