Technische Fiche Goochelshow
-

Parkeerplaats voorzien voor 1 wagen met aanhangwagen - zo dicht mogelijk bij de ingang
van het podium (voor het verplaatsen en opstellen van ‘t materiaal),

-

Goochelaar toegang verlenen tot het podium/speelruimte - minstens 1,5 uur voor de
voorstelling en 1,5 uur na de voorstelling (voor de opbouw/afbraak van het decor),

-

Goochelaar stelt het decor zelf op (hij brengt géén podium mee!),

-

Nodige ruimte voor de decoropstelling = minstens 4 op 6 meter,

-

Verhoogd podium…

U bent niet verplicht om een podium te zetten maar dit is beter voor de kwaliteit van de
voorstelling. In sommige gemeentes kan U gratis een podium aanvragen – dit dient U wel zelf,
ruim vooraf aan te vragen bij de gemeente waarin Uw school is gevestigd.
-

De goochelaar heeft minstens 1 (actief) stopcontact nodig in de buurt van het podium (Indien
dit onmogelijk is, gelieve dit minstens 1 week vooraf telefonisch te melden aan onze
goochelaar Guinelli),

-

Het podium (de speelruimte/decor) wordt geplaatst tegen ‘de kortste kant van de zaal’ –
breedste kant voor opstelling van de stoelen,

-

School verzorgt zelf (minstens 3 uur vóór de voorstellingen) de opstelling van de stoelen
(gelieve hierbij rekening te houden met de afmetingen en locatie van het podium),

-

Opstelling van de stoelen: zitplaatsen enkel vooraan, niet langs de zijkant van het
podium/decor opstellen. (Indien dit onmogelijk is, gelieve dit minstens 1 week vooraf
telefonisch te melden aan onze goochelaar Guinelli),

-

De voorstelling is geschikt voor een maximaal aantal van 250 leerlingen (exclusief
leerkrachten),

-

Gelieve de dag van het optreden te voorzien voor de goochelaar:
-> kleedruimte, een drankje (fles water, koffie of thee), toegang tot de toiletten,

-

Gelieve bij de boeking van de show er rekening mee te houden dat er tijdens het optreden,
geen speeltijd doorgaat in de directe omgeving van de zaal. Het lawaai van spelende
kinderen kan de voorstelling storen,

-

Het is gewenst de ruimte waar wordt opgetreden te verduisteren. De school staat in voor het
verduisteren van de ruimte – gordijnen of luifels sluiten. Indien dit niet mogelijk is, gelieve
dan vooraf een seintje te geven aan onze goochelaar Guinelli

-

Leerlingen mogen niet zonder begeleiding, (in een straal van 4 meter rond het podium) de
zaal betreden wanneer het decor deels of volledig geplaatst is. Dit, zowel vóór als na de
goochelshow. Nota: Het materiaal van de goochelaar is zéér fragiel/breekbaar en kinderen
nieuwsgierig… Ervaring leert ons dat die 2 niet samengaan ☺

-

Gelieve ervoor te zorgen dat de leerlingen na de voorstelling niet op het podium komen. Ze
zijn na de show zó enthousiast en nieuwsgierig dat ze het materiaal willen bekijken wat
absoluut NIET mag.

Enkele dagen voor de voorstelling neemt de goochelaar contact met U op om de laatste praktische
zaken af te ronden. Indien U hem eerder wenst te bereiken kan dat op het nummer 0495 22 76 90 –
www.guinelli.com
Indien U bijkomende informatie wenst mag U mij steeds contacteren!
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