
L’imaginarium du Capitein Gustav II
technische fiche

PLANNING
Aankomst: - 3u voor speelmoment
Opbouw: 3u
Speelmoment: maximum 4 uur per speeldag inclusief pauze
Afbouw: 2u

Indien deze op- en afbouwplanning door de openingsuren van het evenement of door beperkte
toegankelijkheid van het terrein niet zoals vooropgesteld kunnen plaatsvinden is een alternatieve
planning in samenspraak te bepalen.

RUIMTE
Totale oppervlak te voorzien door organisator: 8x8 m met stevige, rechte, egale ondergrond
Vrije hoogte minimum 5,5 m

Backstage vlakbij speelvlak (ref. 5 min wandelen)

STROOM
Elektriciteit: 1 x 230V - 16A, voor kleine muziekinstallatie

TRANSPORT
Parking, doorgangsbewijzen en bereikbaarheid van speelvlak tijdens op-en afbouw voor:
- 1 x B bestelwagen (L: 430cm, B: 210cm, H: 210cm) + aanhangwagen
- 1x personenwagen
Wagen kentekens verkrijgbaar max. 1 week voor evenement

CAPACITEIT PUBLIEK
Max. 8 kinderen, tot 8 jaar per draaibeurt

CREW
3 personen

2 sterke vrijwilligers/techniekers die helpen met het in-en uitladen alsook de op- en afbouw te
voorzien door de organisatie van het event.

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.



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+2

Aparte kamers met aparte bedden.

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

INFO INSTALLATIE

Kapitein Gustav II en zijn bemanning voeren langs
de zeven wilde zeeën. Op deze prachtige reizen
ontmoeten zij wonderlijke zeewezens, versloegen
ze woeste golven en kwamen aan land in verre
vreemde oorden.

Samen met de onverschrokken zeelui stapt de
kapitein nu in een nieuw avontuur!
L’Imaginarium du capitein Gustav II, vormgegeven
als prachtige carrousel, vertelt de vele verhalen
van de bemanning tijdens deze queeste.

Ahoy, kruip mee aan boord en maak je klaar voor
een ware ontdekkingstocht! Kapitein Gustav II,
de diepzeeduikers, wilde watervissen en stoere
zeebonken heten u van harte welkom!
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