TECHNISCHE FICHE
Gezelschap:

Aantal artiesten:
Aantal technici:
Speelduur:
Aantal bezoekers:
Leeftijd bezoekers:

Circusdrome
Groningen NL
Contactpersoon: Douwe van Oven
Tel +31(0)654604996
info@circusdrome.nl
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max. 2 x 45 minuten per dag
120 per voorstelling
Vanaf 4 jaar

Op – en afbouw
- Circusdrome arriveert één dag voor de speeldag. Op de aankomstdag wordt de tent, indien
nodig de speelvloer en de tribune opgebouwd. Buiten wordt/ worden de woonwagen(s) en de
entree opgebouwd. De opbouw duurt 2,5 uren.
- Op de eerste speeldag wordt de voorstelling en de techniek in de tent opgebouwd. De opbouw
duurt 2 uren.
- De afbouw begint direct na de laatste voorstelling op de laatste speeldag. De afbouw duurt 2
uren.
Vrijwilligers
- Circusdrome vraagt bij de opbouw op de aankomstdag en bij de afbouw op de laatste speeldag
hulp van 2 sterke vrijwilligers. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan dient de opdrachtgever dit
vantevoren kenbaar te maken, zodat Circusdrome extra eigen personeel kan inzetten. Deze
extra krachten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Terrein
- De organisator voorziet een grasveld of verhard terrein, dat toegankelijk is voor een bus met grote
aanhangwagen. Minimale doorrijhoogte bedraagt 3,00 meter. Het terrein dient ook bij slecht weer
toegankelijk te zijn en geschikt om ankers 60 cm diep de grond in te slaan. Indien het niet mogelijk is
om ankers de grond in te slaan kan de tent gezekerd worden aan de woonwagen(s) en de bestelbus.
Ook is het mogelijk om de tent te zekeren aan 8 betonblokken van 400 kg. De opdrachtgever dient
deze betonblokken te verzorgen en op de door Circusdrome gemarkeerde plekken te plaatsen.
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-

De organisator is verantwoordelijk voor het aanduiden van ondergrondse leidingen (bijv.
elektriciteit, water, etc.) alvorens het gezelschap aankomt. Hiervoor dient de opdrachtgever eventueel
een Klic melding te doen bij het kadaster.
Indien het terrein door weersomstandigheden niet toegankelijk is, dient de organisator een
alternatieve locatie te voorzien.

Afmetingen
- Voor het plaatsen van de tent, de woonwagen(s) en de entree is een minimale terreinafmeting
nodig van 14 meter breed en 12 meter diep. Zie de plattegrond in de bijlage.
- De tent is 6-hoekig en heeft een afmeting van 10 meter doorsnede (van hoek tot hoek). Van
zijde tot zijde is de doorsnede 8,64 meter. De tent is 7 meter hoog.
Stroom
- 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 aankomst tot het moment van vertrek.
Overnachting
- Het gezelschap overnacht in de eigen woonwagen(s).
-

Toiletten/ sanitair
Vanaf de aankomst tot en met het vertrek van het gezelschap dient er een watertappunt en
toilet beschikbaar te zijn in de buurt.
Bij een meerdaags verblijf draagt de opdrachtgever ook zorg voor een douche met warm water
in de buurt.

Parkeren
- De organisator zorgt voor een parkeerplaats voor één/ twee bestelbus(sen) en
doorlaatpassen/ toegangskaarten en eventueel parkeerkaarten. Eventuele parkeerkosten zijn
voor rekening van de opdrachtgever.
Bewaking
- Het gezelschap draagt zelf zorg voor de nachtbewaking van de tent en overige materialen.
Indien nodig draagt de organisator zorg voor dagbewaking gedurende de uren dat er niet
gespeeld wordt.
Consumpties/ catering
- De opdrachtgever zorgt voor een redelijk aantal consumpties in de vorm van flessen water op
de speelplek.
- De opdrachtgever zorgt voor catering in de vorm van lunch en diner.
Publiciteit
- 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 en video via info@circusdrome.nl
Vergunningen
- De organisator dient in het bezit te zijn van de benodidge evenementenvergunning. Bij het ontbreken
van de vergunning kan de opdrachtgever zich niet op overmacht beroepen.
- Circusdrome beschikt over alle documenten, opgesteld volgens de EN 13782 norm, die voor de
vergunning nodig zijn en zal deze op verzoek aanleveren.
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Mindervaliden
- De voorstelling is toegankelijk voor minder validen/ rolstoelgebruikers. Wel dient de organisator dit
van tevoren kenbaar te maken. Houdt er rekening mee dat dit ten koste gaat van het totaal aantal
zitplaatsen.
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