
 
 

TECHNISCHE	  FICHE	  
	  
Gezelschap:	   	   	   Circusdrome	  

Groningen	  NL	  
Contactpersoon:	  Douwe	  van	  Oven	  
Tel	  +31(0)50	  3113043/	  +31(0)654604996	  
info@circusdrome.nl	  

	  
Aantal	  personen:	  	   	   3	  
Speelduur:	   	   	   2	  x	  120	  minuten	  doorlopend	  (	  Bij	  voorkeur	  in	  de	  avond)	  
Duur	  voorstelling:	   	   8	  minuten	  
Aantal	  voorstellingen:	  	   max.	  4	  x	  per	  uur	  
Aantal	  bezoekers:	   	   35	  per	  voorstelling	  	  
Leeftijd	  bezoekers:	   	   Vanaf	  8	  jaar	  
	  
-‐	  De	  opbouw	  begint	  3	  uur	  voor	  de	  eerste	  voorstelling.	  De	  afbouw	  duurt	  tot	  1,5	  uur	  na	  de	  laatste	  
voorstelling.	  
	  
-‐	  De	  voorstellingslocatie	  dient	  bereikbaar	  te	  zijn	  met	  een	  Volkswagen	  Transporter,	  tijdens	  de	  op-‐	  
en	  afbouw.	  
	  
-‐	  De	  ondergrond	  dient	  vlak	  en	  droog	  te	  zijn.	  De	  tent	  kan	  geplaatst	  worden	  op	  steen,	  asfalt	  of	  gras	  
en	  hoeft	  niet	  verankerd	  te	  worden.	  Bij	  een	  drassige	  ondergrond	  dienen	  er	  vloerplaten	  gelegd	  te	  
worden	  door	  de	  organisator.	  Afmetingen	  tent	  (	  inclusief	  podium):	  L6,50m	  x	  B2,50m	  x	  H3,00m.	  

	  
-‐	  De	  organisator	  zorgt	  voor	  een	  stroomaansluiting	  (1x	  220V,	  16	  Ampère)	  op	  of	  nabij	  de	  
voorstellingslocatie	  (	  maximaal	  25	  meter)	  De	  stroomaansluiting	  dient	  beschikbaar	  te	  zijn	  vanaf	  
het	  moment	  van	  de	  start	  van	  de	  opbouw	  tot	  en	  met	  de	  afbouw	  (1,5	  uur	  na	  de	  laatste	  
voorstelling)	  
	  
-‐	  Indien	  het	  festival	  meerdere	  dagen	  duurt	  zorgt	  de	  organisator	  voor	  dag-‐	  en	  nachtbewaking	  
gedurende	  de	  uren	  dat	  er	  niet	  gespeeld	  wordt.	  
	  
-‐	  Een	  parkeerplaats	  voor	  een	  Volkswagen	  Transporter	  met	  kenteken	  45-‐VGS-‐6.	  Doorlaatpassen/	  
toegangskaarten	  en	  eventueel	  parkeerkaarten.	  
	  
-‐	  Tijdens	  speeltijden	  draagt	  de	  opdrachtgever	  zorg	  voor	  een	  redelijk	  aantal	  consumpties	  in	  de	  
vorm	  van	  flessen	  frisdrank	  op	  de	  speelplek.	  
	  
-‐	  Bij	  meerdaagse	  festivals	  draagt	  de	  opdrachtgever	  zorg	  voor	  catering	  en	  overnachting.	  (	  1	  x	  
single,	  1	  x	  twin)	  
	  
-‐	  Voor	  het	  aankondigen	  van	  de	  voorstelling	  in	  een	  programma,	  op	  een	  website	  of	  in	  de	  media	  
stellen	  wij	  graag	  publiciteitsmateriaal	  beschikbaar	  in	  de	  vorm	  van	  een	  persbericht,	  persfoto’s,	  
video	  en	  flyers,	  via	  info@metamorfoso.nl	  



 
  



 

 

 


