Beamer

Projectie scherm

Decor, door de zaal te voorzien. oude
gezellige zetel, een staande lamp en een
tafeltje met een fles rode wijn als rekwisiet.
vaste spanning
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1) projectie
de zaal voorziet een beamer, scherm, koppelstuk aansluiting en laptop (of pc) om de powerpoint groot genoeg te projecteren. Voorzie ook
een afstandbediening zodanig dat Chris zelf de powerpoint kan bedienen en afspelen gedurende de voorstelling. Chris brengt een USB-stick mee met
powerpoint-voorstelling. Voorzie vaste spanning bij het tafeltje.
2) belichting Organisator voorziet lichtinstallatie (spots) en professionele bediening. De belichting dient om een warme huiselijke sfeer te creëren,
zodanig richten dat het niet stoort op het projectiescherm.
3) geluid
de zaal voorziet een degelijke headset aangesloten op een front die zorgt voor voldoende spreiding in de zaal, monitor is niet nodig.
Organisator voorziet klankversterking en professionele bediening.
4) decor

de organisator staat in voor het decor zoals omschreven in het schema van deze fiche.

5) technicus
zaal

een ervaren zaaltechnicus zal aanwezig zijn 90 min. voor aanvang. De technicus is op de hoogte van de geluids- en
lichtinstallatie in de zaal en zal deze ook bedienen tijdens de voorstelling.

6) catering

graag een maaltijd voorzien voor 1 persoon en gevarieerd aanbod drank. Bij een middagvoorstelling volstaat een broodje, bij een
avondvoorstelling bij voorkeur een warme maaltijd voorzien.Graag enkele frisse Cola's na de voorstelling.

7) praktisch

Chris komt 60 min. voor aanvang toe, soms in het gezelschap van zijn hond (andere honden zijn niet toegelaten!). Bij aankomst
voorzie een korte soundcheck met de technicus van de zaal. De minimumleeftijd voor deze lezing is 16 jaar.

8) Merchandise De artiest heeft een merchandisingstand en de organisator geeft zonder enig voorbehoud toestemming de artikelen binnen de locatie
waar de lezing plaatsvindt te verkopen. De organisator stelt de nodige ruimte en een tafel ter beschikking voor de verkoop van merchandising.
Enkel Chris Dusauchoit is gerechtigd om merchandise (boeken) te verkopen.

De hond zoals hij is

Chris Dusauchoit
INFO:
Ella Tant - KRAS ARTISTS
www.kras.be – ella@kras.be 0475/81.98.96
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