
Technische fiche
Carnivale
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PLANNING 
 Aankomst: D-2
 Opbouw : 1 dag (D-1)
 Speeldag:  maximum 4uur per speeldag inc. pauze *
 A!ouw : 1 dag (D+1)

* Behalve de voorstelling Animalium: 4 x 45min. voor een publiek van 45 personen. Na elke voorstelling 20min pauze.  Tussen de 
voorstellingen door mogelijkheid tot het bezoeken van de geëxposeerde dieren, met vrije toegang.

RUIMTE 
 Totale oppervlak te voorzien door organisator: 50x50m
 In overleg kan het speeloppervlak verschillende vormen aannemen. 

 Het speeloppervlak moet altijd vlak zijn en volgende onderdelen omvatten:

Installatie Omschrijving Afmetingen Opmerkingen
L’Imaginarium Du Capitein 

Gustav II 
Les Fabuleux Avontures de

Marquisse D’Equivilly
Animalium 

Les Géants de Galapagos

Vlooienkabinet

Schietkraam

Aankleding terrein

Draaimolen 

Draaimolen 

Voorstelling - Expositie 
in tent

Schildpaddenrace

Interactieve installatie 

Interactieve schietkraam

Inkom, hekwerk, …

8 x 8m

8 x 8m

20 x 6m

8 x 6m

3 x 1,5m

3 x 1,5m

3 x 1,5m
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Crew
         7 personen

De Machienerie vzw
Zilverboslaan 12

2950 Kapellen 
Belgium

Contactpersoon: 
Marie Couwenberg
 00 32 494 60 00 38  

 info@machienerie.be 
 www.machienerie.be 

Catering
Door organisator te voorzien
 gedurende het volledige verblijf.
Rekening houdend met diëten en 
allergieën, speci!caties in overleg.

Overnachting
Indien > 100km verwijderd van Antwerpen: overnachting 
voorzien voor de volledige crew vanaf D-2 tot D+1
Indien > 300km verwijderd van Antwerpen: overnachting 
voorzien voor de volledige crew vanaf D-2 tot D+2

TRANSPORT
 Parking, doorgangsbewijzen en mogelijkheid tot bereiken van speeloppervlak tijdens op en
 a"ouw voor: - 1 x C vrachtwagen (L: 725cm, B: 245cm, H: 245cm)
   - 2 x B bestelwagen (L: 430cm, B: 210cm, H: 210cm) + aanhangwagen
   - 2 x personenwagen + aanhangwagen

 Vrachtwagens zijn gehuurd. Kentekens verkrijgbaar max. 1 week voor evenement

TE VOORZIEN
 - Backstage vlakbij speelvlak
 - Houten cassettevloer voor Animalium: minimum 15x8m (zie foto)
 - 10 bierbanken
 - Elektriciteit: 3 stroompunten van 16A/230V voor animalium + 1 stroompunt algemeen 
 - Kabelmat: 2x20m
 - Kabels: 10x20m schuko
   10x10m schuko
   15x domino

VERANKERING
 Verankering van volgende onderdelen: 
 Tent Animalium: 16 ankerpunten
  Mogelijkheden tot verankering: 
  OF op onverharde ondergrond: Piketten 
   voorzien door het gezelschap
  OF op verharde ondergrond: Betonblokken: 16x min.500kg 
   te voorzien door de organisator, zie foto

  He#ruck beschikbaar tijdens opbouw

VRIJWILLIGERS
 - 8 sterke vrijwilligers voor D-1 & D+1 die helpen met het in-en uitladen 
 alsook de op en a"ouw (7 uur: 8:00-12:00, 13:00-18:00)
 - 4 enthousiaste vrijwilligers voor de speeldagen:
 Alle lee#ijden, voeling met theater (2u voor de voorstelling aanwezig)

VEILIGHEID
 Het speelvlak is niet toe toegankelijk voor publiek tijdens op-en a"ouw

 De organisator voorziet hiervoor de nodige maatregelen
 Buiten de speeltijden alsook ’s nachts (vanaf D-2 tot D+1) 
 voorziet de organisator voldoende bewaking en/of hermetische 
 afsluiting van het terrein
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