
Practische info: ‘Vlucht!’  
Een productie van Viv&Viviane 
 
Algemeen: 

- Voor kinderen vanaf 10 jaar (basisschool: 5
de

 en 6
de

 leerjaar; middelbare school: 1
ste

 en 
2

de
 middelbaar) 

- Geschikt voor schoolvoorstellingen en familievoorstellingen 
- Optimaal voor een publiek van minimum 60 en maximum 300 kinderen (en volwassenen) 
 

 
Prijs: 

- Voor 1 voorstelling: 1400€ 
- Voor 2 voorstellingen op 1 dag: 1700€ 
 

Vervoersonkosten: extra 
- 0,35€/ km voor 3 auto’s;  
- er wordt gerekend vanaf de plaats van de zetel van de vzw (Gent) 
- behalve voor 1 auto vanaf Antwerpen 

 
Opbouw: 

Aankomst techniek wordt in overleg met het CC besproken, het lichtplan maakt deel uit van de 
technische fiche en kan u vinden in de bijlage 
 De opbouw van de voorstelling zal zo’n 3u in beslag nemen. 
Productie brengt 1 decorelement (een grote spiraal in polycarbonaat) mee dat aan 2 trekken of 
katrollen bevestigd wordt. / 
Indien trekken: gelieve een trekkenwandoperator te voorzien vanaf aankomst tot einde 
afbouw.  

 Het uitproberen van de projecties is een belangrijk onderdeel van de opbouw. 
 Gelieve 2 techniekers te voorzien van begin opbouw tot vertrek. 
  

Foto’s zie http://www.vivenviviane.be/producties/vlucht/fotos-vlucht 
 
Podium:  
 Minimumafmetingen speelvlak: 10 meter breedte, 8 meter diep 
 
 De zaal en het podium moeten volledig verduisterd kunnen worden. 

Er wordt van het CC verwacht over een verplaatsbare witte fond of projectiedoek te 
beschikken. 
Het CC voorziet een beamer met een minimum aan 4500 lumen.  
Bij projectie moet er op de ganse breedte van het projectiedoek beeld te zien zijn. 
De voorstelling komt het best tot zijn recht in een ‘black box’. 

 
Projectie, licht en geluid: 
 
 Geluid:  

de zaal beschikt over een volledig dekkend geluidssysteem, 1cd speler en minimum 
een 12/4ch mixer. 
Op het podium wordt een micro gebruikt. Statief en extra lange kabel is vereist. 
Vzw Viv&Viviane brengt eigen micro mee. 
Gelieve 2 monitorlijnen te voorzien voor 2 speakers in de zaal aan te sturen, dit om 
een surroundsound te creëren. 

 
Licht: 
 Lichtplan zie bijlage.  

Voor de belichting zijn 4 ballettorentjes nodig. Indien de organisatie die niet kan 
aanbieden, worden die door vzw Viv&Viviane gehuurd. De huurprijs (60€) en de extra 
vervoersonkosten zijn dan ten laste van de organisator. 
Lichttafel: het CC voorziet een lichttafel met geheugen in de zaal. (Indien mogelijk: 
ADB Cantor)  

 
 
 
 



Video: 
Er wordt van het CC verwacht over een projectiedoek of verplaatsbare witte fond te 
beschikken. 
Het CC voorziet een beamer met een minimum aan 4500 lumen. 
Bij projectie moet er op de ganse breedte van het projectiedoek beeld te zien zijn. 
De voorstelling komt het best tot zijn recht in een ‘black box’. 
De zaal moet volledig verduisterd kunnen worden. 
Gelieve een vrije ruimte van 4m breedte te voor zien voor de regie. Alles wordt 
bediend door één persoon. 

 
 
Duur van de voorstelling: 
 Ongeveer 1u15 minuten. Geen pauze. 
 
Afbouw:  
 Maximum 45 minuten.  
 
 
Omkleedruimte: 
 Gelieve 2 loges te voorzien met stromend water, verlichting en spiegel.   
 
Catering: 
 Graag koffie, thee en water voor minimum 6 personen.  

Bij 2 voorstellingen op 1 dag: een lichte warme maaltijd voor 5 à 6 personen waarvan 1 
vegetarisch.  
Bij 1 voorstelling: 6 broodjes waarvan 1 vegetarisch. 

 
  
Auteursrechten: 

De tekst is van de hand van Tom Cornu, voor het betalen van auteursrechten, neem contact 
op met toneelfonds Jansens. 
 
De muziek is van de hand van Bart Maris, voor het betalen van auteursrechten, neem contact 
op met SABAM.  

 
Annulaties: 

- Een optie op speeldata moet ten laatste 2 maand voor de voorstelling 
       bevestigd worden. 
- Indien de voorstellingen binnen 2 maand voor de voorstelling worden  
       afgelast:  25% van de uitkoopsom (annulatiekosten). 
-     Indien de voorstelling minder dan 14 dagen voor de geplande opvoering  
       wordt afgelast: 50 % van de uitkoopsom (annulatiekosten). 
- Indien de voorstelling op de dag van de geplande opvoering zelf wordt  
        afgelast: de volledige uitkoopsom. 

 
Contactpersonen: 
 

- Techniek:  
Ruark Parmentier 
parmentier.ruark@hotmail.com 
0494/45.17.95. 

- Productie: 
Hilde Maris 
hilde.maris72@gmail.com 
0485/18.78.84. 
 
 

Meer info op www.vivenviviane.be 
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