
Animalium
technische fiche

PLANNING
Aankomst: D-1
Opbouw : D-1, 6u
Speelmoment D : Volwaardige voorstelling: 45 min (3x per dag max ) OF Expo: doorlopend,
interactieve (Max 4u inclusief korte pauzes)
Afbouw : Na de voorstelling, indien te laat D+1, duur  4u

RUIMTE
Totaal oppervlak te voorzien door organisator:
minimum 15  x 8 m vlakke en stabiele
ondergrond

Houten cassetten tentvloer te voorzien:
Afmetingen tent 10 x 6m (zie foto)

2x strobalen te voorzien door organisator

Backstage vlakbij speelvlak (ref. 5 min
wandelen)

STROOM
2x stroompunt 230V, 16A
aan voor- en achterzijde van de tent

VERANKERING
Ankerpunten voor bevestiging tent:
1. Op onverharde ondergrond: Piketten
voorzien door het gezelschap

OF

2. Op verharde ondergrond: 16 Betonblokken: min. 500kg
te voorzien door de organisator, (zie foto)

4x zandzak van 25kg voor inkompoort

CAPACITEIT PUBLIEK
Doorlopende, interactieve expo, met manipulatie van de dieren door de spelers voor telkens
30p
Volwaardige voorstelling voor max. 45 personen



CREW
4 personen (2 spelers + 2 techniek)

OVERNACHTING
Indien > 80km verwijderd van Antwerpen:
Overnachting voorzien voor de volledige crew vanaf opbouwdag t.e.m. afbouwdag. D-1 tot D+1
Indien > 300km verwijderd van Antwerpen:
overnachting voorzien voor de volledige crew vanaf D-2 tot D+1

Aparte kamers met aparte bedden.

CATERING
Door organisator te voorzien gedurende het volledige verblijf (ontbijt, lunch en avondeten)
Rekening houdend met diëten en allergieën, specificaties in overleg.

Gezonde voeding, geen fastfood.

TECHNIEKERS
4 techniekers die helpen met het in-en uitladen alsook de op- en afbouw van de tent.
Als de organisatie deze niet kan voorzien, kunnen we extra crewleden voorzien (meerprijs).

TRANSPORT
Doorgangsbewijzen en mogelijkheid tot bereiken van speeloppervlak tijdens op-en afbouw  +
parking voor:
- 1 x C camion (L: 430 x B: 210 x H: 210)
- 1 x personenwagen
Kentekens verkrijgbaar max. 1 week voor evenement.

AFVAL
Tijdens de voorstelling worden strobalen gebruikt, waarvan er 1 op de  grond komt te liggen.
Het residu van de strobalen blijft achter.

VEILIGHEID
Het speelvlak is niet toegankelijk voor publiek tijdens op-en afbouw.
De organisator voorziet hiervoor de nodige maatregelen.

Buiten de speeltijden alsook ’s nachts (vanaf D-1 tot D+1) voorziet de  organisator voldoende
bewaking en/of hermetische afsluiting van het terrein.  Bij hevige wind en slecht weer kan in
samenspraak met de organisatie  de voorstelling geannuleerd worden.
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