
Technische fiche “Antigone” - voor scholen of locatie 
Theatergroep Mangrove 
 
 
Contactpersoon gezelschap:  Annemieke Elstak 
    info@theatergroepmangrove.nl  
    06 30 87 81 59 
 
Contactpersoon techniek:  Nigel Donker 
    nigeldonker@live.nl 
    06 24 80 90 56 
 
Aantal personen:   4 acteurs, 1 technicus 
Duur voorstelling:   60 minuten + c.a. 10 minuten nagesprek  
Speeloppervlakte (bxd):  6x7 m 
Kleedruimte:   aangrenzend en verwarmd 
Maximaal aantal bezoekers:  Afhankelijk van zitplaatsen tussen de 100-500 
 
Aankomsttijd:   120 minuten 
Opbouwtijd:   90 minuten 
Afbreektijd:   c.a. 50 minuten 
Benodigde hulp: 1 conciërge o.i.d. die bij technische vragen/problemen stand-by staat  
 
Geluid: School levert: geluidsinstallatie, speakers, 4 zenders (beugeltje/ headset), minijack 

kabel 
Gezelschap levert:   -laptop   
 
Licht: Er wordt geen lichtinstallatie meegenomen.  
Afstopping: Niet noodzakelijk 
Verduistering: Niet noodzakelijk  
Vloer: n.v.t.  
Decor: Er wordt gebruik gemaakt van drie ladders en twee kleine krukjes, deze worden op 

de speelvloer geplaatst. Er wordt ook op de ladders/krukjes gespeeld  
 
Bijzonderheden: Halverwege de voorstelling wordt er met losse aarde gestrooid, dit is droge aarde en 

is na de voorstelling gemakkelijk op te ruimen.  
Graag een bezem, stofzuiger en stoffer en blik aanwezig (vanuit school) 

Risico’s: Niet van toepassing 
 
 
Belangrijk voor School of locatie:  
-  Het is belangrijk om het geluid van omringende lokalen/gangen te beperken. - Tevens is dan voor publieksopbouw 
benodigd: max. 2 rijen stoelen vlak, daarna verhogen met steeds max. 2 rijen op dezelfde hoogte (evt. daarvoor 2 rijen 
banken of een turnmat). Zie foto in bijlage.   
-  Nooit meer dan twee rijen op dezelfde hoogte.   
-  Het opbouwen en afbreken van de tribune wordt NIET verzorgd door het gezelschap.   
-  In verband met risico op blessures is het belangrijk dat de locaties warm genoeg  zijn.   
 
 
Buro Bannink behoudt zich het recht de voorstelling(en) te annuleren als aan bovenstaande  
technische eisen niet is voldaan. De uitkoopsom wordt in dat geval volledig in rekening  
gebracht.  
 
Bij vragen/opmerkingen naar aanleiding van deze technische lijst, graag contact opnemen  
met technicus: Nigel Donker, 06 24 80 90 56, nigeldonker@live.nl 
 
 
 
 
 
 



 
  


