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TEHNIČNO POROČILO
1. SPLOŠNO
To tehnično poročilo je del pogodbe med producentom in
organizatorjem predstave. To pomeni da mora organizator, na lastne
stroške, izpolniti vse tehnične pogoje za izvedbo predstave. Izjeme so
možne le ob našem pisnem potrdilu. Organizatorja prosimo, da nam
pošlje tehnično poročilo teatra (dimenzije, seznam tehnične opreme,
načrt odra v merilu – tloris in stranski ris). Na podlagi teh podatkov
lahko predstavo prilagodimo vašemu odru.
2. ODER
Minimalna širina odra je 8m, minimalna globina je 9m. Za postavitev
luči je minimalna višina 5m. Tla morajo biti popolnoma prekrita s črno
baletno podlago.
3. OPIS SCENOGRAFIJE
Oder je popolnoma izpraznjen. Po ogledu dvorane se bomo odločili o
uporabi zavese.
Uporabljamo premikajoči objekt (7m širok, 0,5m visok in 0,5m dolg), ki
ga prinesemo s sabo.
Prosimo, da nam čim prej pošljete načrte dvorane, tako bomo
lahko že v naprej določili točne pozicije scenografije.
4. TON
Organizator mora zagotoviti ozvočenje, zmožno visoko kvalitetne
reprodukcije. Potrebujemo tudi monitorje.
Mešalna miza mora imeti vsaj 3 stereo linije (ali 6 mono linij) in 4 neodvisne
izhodne linije.
Potrebujemo: 3 profesionalne CD playerje
Točne pozicije ozvočenja bomo določili ob ogledu dvorane in po
posvetovanju z vašim tonskim tehnikom.
Tonske povezave morajo biti narejene ločeno od ostalih in primerno
ozemljene.

5. LUČ
Priložena je skica
Potrebujemo:
8 PC 1 kW (klapne)
8 Fresnel 1 kW (klapne)
18 Zoom Profile 1 kW (1 stojalo 1,5m visoko)
8 Par 64 CP62 (na tleh)
4 Par 64 (CP 60, 61, 62)
Kanali:
Lučna miza:
samostojnih

46 2 kW
46 kanalna ali več, avtomatsko/ročna in12
kanalov
Filtri (Lee):
103
13 (Profile)
253 frost
12 (Profile)

6. PREDSTAVA
Predstava traja približno 60 minut in je brez odmorov. Organizator
mora poskrbeti za zadovoljivo vidlivost vse publike.
7. POSTAVITEV
Vključno z dnevom prve predstave potrebujemo za tehnično postavitev
dva dni. Prosimo vas, da nam pošljete čim več informacij in nam tako
pomagate prilagoditi predstavo.

