Phrasing the Pain
Choreografie: Ann Van den Broek
Hudba: Arne van Dongen, Nick Cave and the Bad Seeds
Světelný design: Ann Van den Broek, Adam Uzelac
Hrají: Sylva Nečasová, Nataša Novotná, Ombline Noyer, Václav Kuneš,
Milan Odstrčil, Štěpán Pechar, Alexandr Volný
Délka představení: 40 min.
Premiéra: 14.12.2014, Divadlo Archa, Praha

Technické podmínky
1| Scéna
Rozměry jeviště: 12x12 m (menší jeviště dle domluvy)
Minimální výška (pro věšení světel): 6,5 m
Šedý baletizol po celé ploše 12x12m
Černý horizont nebo postačí i černá zeď (jiné varianty dle domluvy)

2| Světla (zajistí pořadatel)
programovatelný osvětlovací pult
světla:
6x 2KW Fresnel
11x 1KW PC/Fresnel
7x 1KW Profile 50°
7x 1KW Profile 36°
4x 1KW halogen floodlight
4x LED stroboscope DMX
2x industry Metal – halogenid 400W lamp (cool white)
4x industry LED working light 100W (very cool white 6000°K) 120°
viz světelný plánek s legendou

3| Zvuk (zajistí pořadatel)
Mix pult min 4x stereo input - 3x CD player s auto pause, 1x stereo 3,5 jack
Stereo main PA
2 side fill – monitor na stage

4| Personální zajištění
Soubor přijede v celkovém počtu 10 osob
Konkrétně: 7os. Tanečníci-interpreti, 2 os. technický tým (osvětlovač, zvukař) a 1os. produkce
Na místě je třeba zajistit:
2 osvětlovače pro celý čas přípravy

5| Časový harmonogram a další požadavky
(Pozn. preferujeme, aby základní technická příprava proběhla den předem – záleží na dohodě s
pořadatelem)
09:00 – 14:00 set up
14:00 – 16:00 focus, sound check, warm up tanečníci (jeviště)
16:00 – 18:00 zkouška
19.30 nebo 20.00 začátek představení
V případě, že představení bude začínat dříve, je nezbytné začít s řádnou technickou přípravou den před
hracím dnem.
Požadujeme zajištění 2-3 vytápěných šaten se zrcadly a sprchou. Prosíme také o zapůjčení rychlovarné
konvice. Čaj a káva potěší.
Autorská práva: pořadatel musí zajistit ošetření práv pro skladby užité v představení, tedy uzavřít na tato
díla řádné smlouvy s příslušným kolektivním správcem:
(Ostatní autorské poplatky jsou zahrnuty v ceně za uvedení)
Nick Cave and the Bad Seeds, píseň From her to Eternity, album From her to eternity, délka 5m30
Nick Cave and the Bad Seeds, píseň Hold on to Yourself, album Dig, Lazarus, Dig !!!, délka 5m51

KONTAKTY:
Marta Lajnerová, vedoucí produkce: marta@420people.org, +420 602 666 592
Petra Kašparová, produkce: petra@420people.org, +420 721 600 691
Adam Uzelac, technické dotazy: uzelac@volny.cz, +420 731 952 845

