
LICHTPLAN

Decor (bovenaanzicht)

Het Trojaanse Kalf: Max en de Minipiano

4,50 m

5,00 m 

h= 2,50 m 

Publiek

Gele sokkel met mannequinhoofd en pruik (30cm breed x 30cm diep x 140cm hoog)

Gele balletvloer

Aanslui�ng naar
stroompunt
(2x vaste spanning, 
230V)

Gele houten console voor techniek, waaronder launchpad (50cm breed x 50cm diep 
x 140cm hoog)

Donkergroene kist, wordt verplaatst �jdens voorstelling (160cm breed x 60cm diep 
x 50cm hoog)
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Algemene opmerkingen

Contact
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- Voor alle lichten geldt: geen kleurfilter. In het geval van LED graag warm wit instel-
len.

- De speciaaltjes (pagina 4) zijn bedoeld om de sokkels en techniekconsole uit te 
lichten; mochten hiervoor geen 7 toplichtjes beschikbaar zijn zouden we graag 
overleggen of we deze elementen op een andere manier meer nadruk kunnen 
geven. 

- Naast het totaallicht (pagina 3) zouden we graag enig licht hebben over het hele 
toneel; de nadruk moet liggen op het gele vierkant, maar afhankelijk van de grootte 
van het toneel zouden wat extra lichten voor algemene belichting nodig kunnen 
zijn. 

- Wat geluid betreft zijn we volledig zelfvoorzienend en maken we geen gebruik van 
aanwezige geluidstechniek in de zaal. Dit wordt verder uitgelegd in de technische 
fiche.

- We nemen onze eigen tape en materialen mee om de gele balletvloer te leggen. 
Ook hebben we eigen kabels. 

- De minimale afmetingen van het speelvlak zijn 5 meter breed, 4,50 meter diep en 
2,5 meter hoog. 

- Wij komen zonder technicus: als het mogelijk is het totaallicht van te voren al voor 
te bereiden en de positie van de topjes ter plaatse te bepalen stellen we dat zeer op 
prijs.

Voor overleg zijn wij altijd bereikbaar. Contactgegevens:

Het Trojaanse Kalf
Ewout Ganzevoort
info@hettrojaansekalf.nl
06 1788 2336
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Lichtplan (totaallicht)

Publiek

1. Linksvoor
2. Linksachter (tegenlicht)
3. Rechtsachter (tegenlicht)
4. Rechtsvoor
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5.

6.

7. 8.

9.

10.

11.

Lichtplan (speciaaltjes)

Publiek

5. Sokkel 1, toplicht
6. Sokkel 2, toplicht
7. Sokkel 3, toplicht
8. Sokkel 4, toplicht
9. Sokkel 5, toplicht
10. Sokkel 6, toplicht
11. Techniekconsole, toplicht
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