
   

 

Technische lijst “Onder de Grond” op scholen 
 
Contact persoon gezelschap: Carlos Zorita Diaz // wiewalvis@gmail.com // 06 1147 5597 
Aantal personen: 2 spelers (Amarins Romkema & Carlos Zorita Diaz) 
Duur van de voorstelling: 
Pauze: 

45 minuten 
Nee 

Speeloppervlakte (bxdxh): 5m (breed) x  5m (diep) x 3m (hoog) 
Kleedruimte: Aangrenzend en verwarmd  
Parkeren/vervoer: 
 
 
Maximaal aantal bezoekers: 

Parkeerplaats voor 1 personenauto + aanhanger (kenteken 
NB661B).  
 
140 bezoekers 

Aankomsttijd: 2 uur voor aanvang 
Opbouwtijd: 45 minuten 
Afbreektijd: 45 minuten 
Geluid: 
 

Wij nemen zelf een PA met speakers mee voor het geluid. Indien 
dit reeds aanwezig is op locatie en gebruikt mag worden horen 
we dat graag van tevoren.  

Licht: 
 
 
Wat wij meenemen: 
Wat wij van het de locatie 
gebruiken: 

Indien er de mogelijkheid is om (theater)spots van de locatie te 
gebruiken en de speelruimte te verduisteren horen we dat graag. 
Anders spelen we gewoon in normaal daglicht of TL licht.  
Decor + laptop + instrumenten (+ geluidsinstallatie in overleg) 
 
Licht indien beschikbaar en 3 stroompunten 

Afstopping: Indien mogelijk graag van tevoren kenbaar maken 
Verduistering: Indien mogelijk graag van tevoren kenbaar maken  
Decor: Decor is een groot oplopend houten hek die in slalom loopt (zie 

foto’s pagina 2), bestaat uit verschillende onderdelen die in en 
uit elkaar kunnen worden gehaald.  

Risico's:  Geen 
Bijzonderheden: 3 stroompunten voorzien aan de achterkant van het speelvlak 

(die worden gebruikt achter het decor namelijk). 
  
Indien deze technische lijst vragen of problemen oplevert, gaarne contact opnemen met 
bovenstaand contact Carlos Zorita Diaz. 
 
Belangrijk voor School of locatie: 
- Het is belangrijk om het geluid van omringende lokalen/gangen te beperken. 
- Het opbouwen en afbreken van de tribune wordt niet verzorgd door het gezelschap. 
- Voor publieksopbouw is de meest ideale situatie dat er steeds wordt verhoogd met max 2 rijen 
op dezelfde hoogte, bijvoorbeeld:  

• 2 rijen (turn)matten of kussentjes, dan 
• 2 rijen banken, dan 
• 2 rijen stoelen, dan 
• 2 rijen tafels, dan…  
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