
Carnivale
technische fiche

PLANNING
Aankomst: D-1, afhankelijk van de reistijden D-2
Opbouw : 1 dag (D-1), 8u
Speeldag: maximum 4 uur per speeldag incl. pauzes *
Afbouw : 1 dag (D+1), 5u

* De installaties nemen afwisselend pauze.
* Behalve de voorstelling Animalium:  kan als doorlopende, interactieve expo, met manipulatie
van de dieren door de spelers voor telkens 30p OF 3x volwaardige tentvoorstelling van 45min.

Indien deze op- en afbouwplanning door de openingsuren van het evenement of door beperkte
toegankelijkheid van het terrein niet zoals vooropgesteld kunnen plaatsvinden is een alternatieve
planning in samenspraak te bepalen.

RUIMTE
Totale oppervlak te voorzien door organisator: 50x50m
In overleg kan het speeloppervlak verschillende vormen aannemen.

Het speeloppervlak moet altijd vlak zijn en volgende onderdelen omvatten:

Installatie Omschrijving Afmetingen Opmerkingen

L’Imaginarium Du Capitein Gustav II Draaimolen 8 x 8m /

Les Fabuleux Aventures de Marquis De
Quevilly

Draaimolen 8 x 8m /

Animalium Voorstelling -
Expositie
in tent

15  x 8m Zie ‘verankering’

Les Géants de Galapagos Schildpaddenrace 8 x 6m /

Radio Carnivale Installatie 3 x 1,5m /

Interactieve en mobiele, artistieke
intermezzo's,
Aankleding terrein

Inkom, hekwerk, ... 3 x 1,5m Zie ‘verankering’

Backstage vlakbij speelvlak (ref. 5 min wandelen)

CREW
8 personen
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CATERING
Door organisator te voorzien gedurende het volledige verblijf (ontbijt, lunch en avondeten)
Rekening houdend met diëten en allergieën, specificaties in overleg. Gezonde voeding, geen
fastfood.

OVERNACHTING
Indien > 80 verwijderd van Antwerpen: overnachting
voorzien voor de volledige crew vanaf D-2 tot D+1

Indien > 300km verwijderd van Antwerpen: overnachting voorzien voor de volledige crew vanaf
D-2 tot D+2

Afhankelijk van toegankelijkheid evenemententerrein, op en afbouwtijden  en speelmoment.
In samenspraak te bepalen.

TRANSPORT
Parking, doorgangsbewijzen en mogelijkheid tot bereiken van speeloppervlak tijdens op en
afbouw voor:
- 1 x C vrachtwagen (L: 725cm, B: 245cm, H: 245cm)
- 2 x B bestelwagen (L: 430cm, B: 210cm, H: 210cm) + aanhangwagen
- 2 x personenwagen + aanhangwagen

Vrachtwagens zijn gehuurd. Kentekens verkrijgbaar max. 1 week voor evenement

TECHNIEK
- Houten cassettevloer voor Animalium: minimum
15x8m (zie foto)

- Elektriciteit:
● 3 stroompunten 230V/16A voor animalium
● 1 stroompunt  230V/16A Radio carnivale
● 1 stroompunt  230V/16A Gustav
● Kabels: 10x20m schuko
● 10x10m schuko

-  2x ladder 3m (klapladder)

VERANKERING
Ankerpunten voor bevestiging tent:
1. Op onverharde ondergrond: Piketten
voorzien door het gezelschap

OF

2. Op verharde ondergrond: 16 Betonblokken: min. 500kg
te voorzien door de organisator, (zie foto)

12 x zandzak van 25kg voor inkompoorten
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TECHNIEKERS
4 techniekers  voor D-1 & D+1 die helpen met het in-en uitladen alsook de op- en afbouw.

VRIJWILLIGERS
4 enthousiaste vrijwilligers tijdens speelmomenten.
Alle leeftijden, voeling met theater (2u voor de voorstelling aanwezig)
Dit voor publiekscontrole en begeleiding van de kinderen op de installaties.

VEILIGHEID
Het speelvlak is niet toegankelijk voor publiek tijdens op- en afbouw, de organisator voorziet
hiervoor de nodige maatregelen.

Buiten de speeltijden alsook ’s nachts (vanaf D-2 tot D+1) voorziet de organisator voldoende
bewaking en/of hermetische afsluiting van het terrein.

Contactpersoon productie De Machienerie vzw

Marie Couwenberg Zilverboslaan 12

+32 494 60 00 38 2950 Kapellen

België

info@machienerie.be

www.machienerie.be
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