Voorwaarden Pats!Boem! 2020-2021
Contactpersoon speeldag:
en planning
Aantal personen:
Duur van de voorstelling:
Duur van de interactieve les:
Speeloppervlakte (bxdxh):
Kleedruimte:
Maximaal aantal bezoekers:
Aankomsttijd:
Opbouwtijd:
Afbreektijd:

Rick Schellinkhout info@heerotto.nl
06-31072126
3 acteurs
45 minuten (1 lesuur)
45 minuten (1 lesuur)
8x 6x 3x
Aangrenzend en verwarmd
3 (bestaande) klassen
60 minuten voor aanvang
60 minuten
30 minuten

Benodigdheden VOORSTELLING
Locatie:
Benodigde externe technici:

Geluid:

Decor:

Bijzonderheden:

Theaterzaal of Gymzaal
Alleen van toepassing bij het spelen in een theaterzaal
of aula waar theaterlicht en –techniek gebruikt kan
worden.
Muziek speelt vanaf laptop, bij voorkeur de muziek over
boxen. - Bij voorkeur de muziek over boxen, laptop kan
via een mini-jack kabel worden aangesloten. (Zowel
boxen als lange mini-jack kabel bij school aanwezig) Indien dit niet mogelijk is, kan de groep een eigen
verrijdbare box meenemen. (groep heeft zelf een korte
mini-jack kabel)
Links op het toneel staat een tafel met de laptop erop.
In het midden staan 3 hoge barkrukken op een rij. Deze
worden gedurende de voorstelling verplaatst. Achter op
het toneel liggen 3 sturen, 3 helmen en 2 petten. Deze
worden door de voorstelling heen gebruikt als
attribuut.
NODIG: Tafel en 2 stoelen van de school
LET OP: Geen geluidsoverlast tijdens de voorstellingen

Benodigdheden INTERACTIEVE LES
Locatie:
Techniek:
Geluid:
Opstelling:

3 klaslokalen
De klaslokalen zijn voorzien van een digibord met USB- aansluiting.
De digiborden hebben geluid via boxen.
- Tafels aan de kant
- Stoelen in een halve kring (richting bord)
- Voor het bord 1 schoolbank/tafeltje

Belangrijk voor school of locatie
- Het is belangrijk om het geluid van omringende lokalen/gangen te beperken.
- Tevens is voor publieksopstelling benodigd: max. 2 rijen stoelen vlak, daarna verhogen met
steeds max. 2 rijen op dezelfde hoogte (evt. daarvoor 2 rijen banken). Zie foto. Nooit meer
dan twee rijen op dezelfde hoogte.
- Het opbouwen en afbreken van de tribune wordt NIET verzorgd door het gezelschap.
- In verband met risico op blessures is het belangrijk dat de locaties warm genoeg zijn.
- De school verzorgt voor de spelers een lunch in de pauze tussen de voorstellingen door.

Financiële voorwaarden project Pats!Boem!
- De uitvoering van het project wordt gesubsidieerd door de provincie en/of de gemeente.
Bij uitvoering zijn er geen kosten verbonden voor de school.
- De school voldoet aan bovenstaande benodigdheden. Mocht bij het inspecteren van de
locatie door de acteurs gebreken worden vastgesteld waardoor de kwaliteit van het project
niet gewaarborgd kan worden, dan behoudt TG Heer Otto zich het recht om het project ter
plekke te annuleren. De 48 uurs regeling wordt hierbij dan gehanteerd.
- De school kan schriftelijk tot 2 maanden van te voren kosteloos annuleren of verplaatsen.
- Bij verplaatsen binnen hetzelfde kalenderjaar, blijft de subsidie voor de school beschikbaar.
- Bij annulering binnen hetzelfde kalenderjaar, vervalt de subsidie voor de school.
- De school is zelf verantwoordelijk voor de financiële consequenties bij het niet op tijd
annuleren of verplaatsen van het project. In dit geval kan er geen aanspraak gemaakt
worden op de subsidie. U krijgt dan van ons een factuur.
- Bij verplaatsing of annulering binnen 2 maanden, wordt 50% van de projectkosten in
rekening gebracht bij de school.
- Bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur wordt 100% van de projectkosten in rekening
gebracht bij de school.
- Bij verplaatsing of annulering van het project i.v.m. corona-maatregelen die de school zelf
opstelt, niet specifiek opgedragen door de overheid, blijven de normale voorwaarden van
kracht. Wij bieden COVID 19 - proof versies van het project aan, zie hiervoor de bijlage
- Bij verplaatsing of annulering van het project i.v.m. corona-maatregelen die door de
overheid zijn opgesteld, geldt bij annulering binnen 2 maanden, overmacht.
- Bij het wederzijds akkoord bevinden van een uitvoerdatum van het project, tussen de
school en TG Heer Otto, gaan bovenstaande voorwaarden in werking.
Sfeerimpressie decor van de voorstelling Pats!Boem!

