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1/ Aankomstuur: de dag van het optreden streeft Reizend Poppentheater Sloef ernaar 2 uur vooraf op 

de speellocatie aan te komen. Indien files of ander euvel vertraging veroorzaken, contacteert het 

poppentheater de organisator of de verantwoordelijke van de speellocatie volgens de opgegeven 

coördinaten in het contract. 

2/ Parkeren: graag een parkeerplaatsje voor een Opel Zafira zo dicht mogelijk bij de speellocatie om 

makkelijk te kunnen uitladen. Graag wat hulp om het materiaal aan te nemen en naar de speellocatie 

te brengen, er is dan geen extra materiaal-terplaatse-kost.  Ook na het demonteren! (na 1 dik uur) 

 

 

Het betreft valiezen, ook plastic buizen, statieven, projectiescherm en enkele tassen. Indien niet 

mogelijk dichtbij te parkeren of voorstelling op verdieping en geen lift, dan zeker hulp nodig.  Anders 

dreigt het afgesproken aanvangsuur van de voorstelling in het gedrang te komen. Achteraf graag enkel 

wat hulp om al het materiaal terug naar de wagen te brengen. 

3/ Opstellen & demonteren poppentheater: geen hulp nodig.  

4/ Licht & geluid: wordt meegebracht en bediend vanuit het theater zelf. Als er belichting aanwezig is 

op de speellocatie, is een centrale spot op het theater voor de voorstelling wel sfeervol. Verduistering 

in de zaal is een pluspunt! Geen belichting nodig vanuit de zaal tijdens de voorstelling. Een geaard 

stopcontact 16A op max. 10m van het poppentheater is voldoende voor licht (overwegend leds) & 

geluid. 

Z.0.Z 

 

 



 

5/ Benodigde ruimte/podium/afmetingen poppentheater: het poppentheater heeft als afmetingen 2,7 

m H ( aanpasbaar tot lagere 2,3 m H indien er een podium aanwezig is ) , 3 m B.                                   . 

1,5 à 2 m plaats achter het theater volstaan . Een podium is niet strikt noodzakelijk ! Naast het 

poppentheater wordt ook een projectiescherm opgesteld. Voor het theater een beamer op de grond. 

7/ Catering: er hoeft geen maaltijd te worden voorzien, koffie en of bruisend en of plat water 

daarentegen altijd welkom! 

8/ Max. aangewezen aantal toeschouwers: 125-130 per voorstelling 

 

 

 

 


