
ÉBREDÉS
- technikai rider -

Minimum utazó személyzet: 4 fő
Beépítési idő: 8 óra
Próbaidő: 3 óra
Az előadás hossza: 70 perc
Bontási idő: 2 óra

Színpad
● Minimum színpad méret: 8x8 m
● Minimum magasság: 5m
● Fekete balettszőnyeg a színpad teljes területén, fekete oldal és hátsó

takarások.
● Három járás mindkét oldalon a színpad és a takarás között (lásd a

mellékelt rajzon)
● A hátsó takarás mögött minimum 1m szabad járási lehetőség a színpad

megkerülésére.

Bekötési pontok - (lásd a mellékelt rajzon)
● Fix bekötési pont a színpad közepén, a mennyezeten, cirkuszi légtornász

kötél függesztésére (1 fős légtornász számhoz) – minimum teherbírás
250kg.

Ez a színpad szélességében véve középen elhelyezkedő, nagy teherbírású
fix pont az előadás szükségszerű feltétele.

● Fix bekötési pont a színpad jobb hátsó részén, a mennyezeten (egy
személy lassú emelésére)  - minimális teherbírás 150kg.

● Két bekötési pont jobb hátsó takarásban (lásd a mellékelt rajzon), egyik
pont a mennyezeten, másik a talajon vagy a talaj közelében – minimális
teherbírás 150kg.

● 12-15 rögzítési pont a mennyezeten dekorlámpák rögzítésére (trégeren
vagy plafonon) – minimális teherbírás összesen 20kg.

● Rögzítési pontok a takarásokban, minimum 5kg-os teherbírással:
o Jobb első takarás: földtől kb. fél méteres távolságban.
o Bal első takarás: földtől kb 1 méteres magasságban.
o Jobb második takarás: földtől kb. 2 méteres magasságban.
o Bal harmadik takarás: földtől kb. 3-5 méteres magasságban.
o Jobb oldalon mindhárom takarásban 1-1-1 bekötési pont kb. 1-1,5

méter magasságban.



Fénytechnika
● 9 pcs ETC S4J 575W profile or other 9 profile +1 iris
● 12 pcs PC 1000W or Fresnel + all lamps barndoor
● 6-10 pcs LED PAR - RGB(WA)
● 3pcs PAR64 (long or short) - bulbs CP62
● Lightdesk: Compulite Spark or Spark 4D

Hangtechnika
Laptopról játszunk le felvett zenét. A hely méretéhez és lehetőségeihez mért
erősítő és hangtechnikai felszerelés szükséges.

Technikai személyzet
- 1 hangtechnikus,
- 1 fénytechnikus,
- 1 színpadmester/díszítő

munkájára mindenképp
számítunk.

Öltözők
1 öltöző tükörrel, székekkel,
vécével, zuhanyzóval,
ásványvízzel.

(A mellékelt rajz nem
méretarányos.)

TECHNIKAI KONTAKT
Marofka Mátyás
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ladderartcompany@gmail.com
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