Technische Informatie / Rider Vuurshows
Verlichting zaal en podium
Bij een vuurshow draait het allemaal om vuur en licht waar de artiesten mee dansen.
Daarmee maken wij patronen en projecteren wij logo's en afbeeldingen in de lucht. Het is
heel belangrijk dat het tijdens de show goed donker is in de zaal en op het podium.
-‐
-‐
-‐

Wit licht en volgspots mogen niet aan zijn tijdens het optreden, ook niet in de zaal.
Deep/congo blauwe spots op ca 5%-10% vermogen zijn ideaal voor het uitlichten van het
podium.
Rookmachines mogen aan staan.

Geluid en stroomvoorzieningen :
-‐ De muziek wordt geleverd aan de geluidstechnicus, in CD- en digitaal formaat (USB).
-‐ De muziek dient op normale snelheid afgespeeld te worden (geen pitcher gebruiken) en
gelijk op afgesproken volume in te starten.
-‐ Stroomvoorzieningen: 2 groepen van 220 volt (Alleen bij optie met pyrotechniek)
-‐ 2 lijnen, vrije ingangen om in te prikken (Alleen bij optie met pyrotechniek)
-‐ Het geluid van de muziekinstallatie/boxen moet toereikend zijn voor de grote van de
zaal/locatie en het aantal bezoekers.
-‐ Voor grote zalen en locaties is minimaal 1 monitor op podium gewenst.
Podium:
-‐ Benodigde podiumruimte Solo Act: Minimaal 3,5×3,5 meter (b×d) Deze afmetingen
gelden ook p.p. voor podia waar meerdere artiesten verspreid neergezet worden.
-‐ Benodigde podiumruimte Duo Act: Minimaal 6×5 meter (b×d)
-‐ Benodigde podiumruimte Trio Act: Minimaal 8×7 meter (b×d)
Het betreft vrije ruimte voor de artiesten om in te kunnen bewegen.
-‐

Veilige ruimte: 1-2 meter rond om het speelvlak moet vrij blijven van publiek.

Het podium dient een kale of brandvertragende vloer te hebben, zonder plastic toplaag of
vloerbedekking. De podiumdelen dienen goed aan elkaar bevestigt te worden en mogen niet
schuiven tijdens de show.
Er mogen zich geen brandbare of kwetsbare materialen bevinden op of rondom het podium.
De hoogte van podium tot plafond, of hangende decoratie, moet minimaal 5 meter zijn.
Hangende decoratie binnen en rondom het speelvlak mag niet uit brandbare onderdelen of
materialen bestaan.
Brandblussers
De opdrachtgever verzorgt brandblussers. Technische apparatuur kan het best met CO2
blussers geblust worden om schade te voorkomen.
Artiest zorgt voor brandpreventie (blusdekens en natte handdoeken) op en rondom hun
speelvlak/podium.
!
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Vuurshow op een binnen locatie :
-Deuren en ramen moeten gesloten blijven gedurende de vuurshow. Airconditioning en
ventilatoren die gericht staan op de artiesten moeten worden uitgeschakeld tijdens de show.
-De locatie moet na de show goed geventileerd kunnen worden om de rook te verwijderen.
-Verzeker dat het aanwezige personeel weet waar de brandblussers zich bevinden, en deze
kunnen bedienen. De nooduitgangen moeten vrij zijn van obstakels en makkelijk te bereiken.
-Brandstoffen: Als brandstof voor hun tools gebruiken de spelers lampenolie. Deze olie kan
spetteren en de vloer glad maken. Na afloop van de show, kan dit het best opgeruimd
worden met een droge dweil.
Wanneer de locatie is voorzien van een Brandalarm moet deze tijdelijk worden uitgeschakeld
gedurende de show.
Kleedkamer:
Een verwarmde, goed verlichte en afsluitbare kleedruimte.
Toiletten, stromend water en spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn.
Technische Benodigdheden
– 1x220V (podium)
– 2x220V (kleedkamer)
Laden/lossen:
– 1x laden/lossenplek voor auto of kleine vrachtwagen/bestelbus
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