
  	

 

WE AGREE TO DISAGREE 
 

Duur vd voorstelling : 60 minuten 
Capaciteit : van 300 tot 800 personen 

Straatvoorstelling 
 

DE	CONTACTPERSONEN	VOOR	WE	AGREE	TO	DISAGREE	
 
Spreiding :s 
KETELS Emma 
+32 495 89 31 63 
emma@jeburo.be 
 
Technische directie : 
Anthony Caruana 
+33 (0)6 83 86 67 62 
anthony@collectifmalunes.be 
 

 
 
ON	TOURNEE	

 
Collectif Malunés verplaatst zich met een 6 meter lange bestelwagen en een 5 meter lange 
aanhanger voor het vervoer van materiaal. 
Hoogte van het konvooi: 3,00 meter 
 

LOCATIE	

A. Speelruimte 
Het speelveld moet minimaal 22m x 22m zijn en moet ruimte bieden aan de 2 trapeze 
structuren en een aanhangwagen van 5m (podium). 
De ondergrond kan van elke aard zijn. 

B. Bevestigingen / Verankeringen 
De show vereist 8 grondankers om beide structuren recht te houden.  
Het gezelschap beschikt over 8 piketten die 1m in de grond zullen worden geslaan. 
Indien dit niet mogelijk is, moet de organisator 8 gewichten leveren van 1 ton per stuk 
(Beton- of watertanks). En zorgt voor een transpallet om deze te plaatsen. 

C. Elektriciteit 
De voorstelling vereist: 
- 2 x PC16A mono 
Indien voor een avondvoorstelling een lichtinstallatie verreist is dient de organisator het 
nodige vermogen hiervoor te leveren. 
In bepaalde gevallen zal de organisator kabelgoten moeten voorzien om een goede 
circulatie van het publiek te verzekeren. 
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D. Planning 
 
Opbouwtijd : 3u 
Afbouwtijd : 2uur 
 
 
In het het geval van een voorstelling om 18.00 uur. 
 
J : 

- 9:00 uur: aankomst van het gezelschap. 
- 10:00 uur: opbouw, soundcheck, opwarming, lunch. 
- 18u00 : voorstelling 
- 20.00 uur: maaltijd 
- 21.00 uur: totale afbouw, laden. 

J +1 : 
- 9u00 : vertrek van het gezelschap 

 

E. Te	voorzien	bij	aankomst	van	het	gezelschap 
- 1	loge	die	plaats	biedt	aan	8	personen  
- 8 warme maaltijden voor de lunch, het avondeten en het ontbijt. 
- Kleine	 catering	 op	 speeldagen	 (bijv.	 gedroogd	 fruit,	 noten,	 taarten,	

seizoensgebonden	fruit...	bij	voorkeur	uit	de	biologische	of	lokale	landbouw). 
 
 

F. Geluidsinstallatie		
 

De geluidsinstallatie wordt voorzien door het gezelschap. In het geval van een zeer groot 
publieksaantal vragen we de organisator om extra materiaal te voorzien. 
 

G. Leven	op	tour	
 
Het gezelschap reist met twee middelgrote honden. Bedankt om de logementen 
hierop te voorzien. 
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