Vuurspuwers
Vuur Steltenlopers

Variété Entertainment

Deze Vuurspuwers maken er een echte show van!
De act is mogelijk in verschillende outfits. De Vuurspelers zijn ook als Vuur Steltenlopers in te zetten.

Details
Soort Act

Variété Entertainment, Vuurspuwers, Vuur
Entertainment, Circus Acts.

Duur van de act

2x 7 min. of 1x als ontvangst act (max. 20
min.) Andere Speeltijden op aanvraag.

EntertainmentCode:

Aantal Spelers:

VAR-8811-653

1 Vuurspuwer

Werkruimte:

Minimaal 4 x 4 meter en 4,5 meter hoogte.

VAR-8812-653

2 Vuurspuwers

Benodigdheden:

VAR-8813-653

3 Vuurspuwers

Schone ondergrond zonder obstakels,
geen tapijt.

VAR-8814-653

4 Vuurspuwers

Muziek

Zonder muziek (of met draagbare muziek
op CD op aanvraag).

VAR-8815-653

5 Vuurspuwers

VAR-8816-653

6 Vuurspuwers

Entertainment Code:

Aantal Spelers:

VAR-8817-653

7 Vuurspuwers

VAR-8821-653

1 Vuurspuwer Steltenloper

VAR-8818-653

8 Vuurspuwers

VAR-8822-653

2 Vuurspuwer Steltenlopers

VAR-8819-653

9 Vuurspuwers

VAR-8823-653

3 Vuurspuwer Steltenlopers

VAR-8820-653

10 Vuurspuwers

VAR-8824-653

4 Vuurspuwer Steltenlopers
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Vuurspuwers
Vuur Steltenlopers

Technische Gegevens
Benodigde Speelruimte:
Solo Act: Minimaal 3,5×3,5 meter (b×d) (Deze afmetingen gelden ook per persoon).
Duo Act: Minimaal 6×5 meter (b×d)
Trio Act: Minimaal 8×7 meter (b×d) etc.
Veilige ruimte:
1 tot 2 meter rond om het speelvlak moet vrij blijven van publiek.

Vuurshow op een binnenlocatie:
Vloer:
De vloer dient een kale of brandvertragende vloer te hebben, zonder plastic toplaag of vloerbedekking. Er mogen zich geen brandbare of kwetsbare materialen bevinden op of rondom het
speelvlak.
Hoogte Plafond / Hangende Decoratie:
De hoogte van grond 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 / Nooduitgangen:
-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.
-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.
Brandalarm:
Wanneer de locatie is voorzien van een Brandalarm moet deze tijdelijk worden uitgeschakeld
gedurende de show.
Deuren / Ramen / Airconditioning / Ventilatoren:
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.
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.
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