HVID SOM JASMINEN
Med Iben Nagel Rasmussen.
Instruktør: Eugenio Barba.
Tekniske informationer
SPROG:
Hvid som Jasminen kan spilles på dansk, engelsk, italiensk eller spansk.
VARIGHED:
Forestillingen varer 1 time.
SPILLEAREAL:
Dybde min. 2 m, bredde min. 2 m.
SALEN:
Salen skal være gjort ren inden Odin Teatrets ankomst.
GULVET:
Jævnt, vandret og rent.
VARME OG VENTILATION:
Det skal være muligt at justere eller slukke for varme og ventilation, såfremt Odin Teatret
ønsker dette.
Varme og ventilation som laver støj skal være slukket under forestillingen.
LYS:
Spillearealet skal oplyses jævnt. Resten af salen skal oplyses så det er muligt for
skuespilleren at se tilskuerne.
Arrangøren skal levere og opsætte lys så det er klar til brug inden Odin Teatrets
ankomst.
GARDEROBE:
Denne skal være tæt på spillearealet. Garderoben skal indeholde: bord, stol, spejl og
lys til en skuespiller.
Et strygejern og strygebræt skal være i garderoben klar til brug ved Odin Teatrets
ankomst.
Toilet og rindende vand skal ligeledes være tæt på. Toilettet må ikke deles med
tilskuerne.
Garderoben skal være ren og klargjort ved Odin Teatrets ankomst.

TILSKUERE:
Max. 200 tilskuere medmindre andet er aftalt med Odin Teatret.
Tilskuerne skal sidde på en opadgående tribune centreret foran spillearealet således at
hele spillearealet kan ses.
Tilskueropbygningen skal leveres af arrangøren. Opbygningen skal være monteret
inden Odin Teatrets ankomst.
Tilskuernes entre sker under instruktion fra Odin Teatret umiddelbart før forestillingen.
For sent ankomne tilskuere er ikke tilladt adgang til salen efter forestillingen er begyndt.
Dette skal fremgå tydeligt i annoncering, informationsmaterialer og på billetterne.
Ingen, inklusiv repræsentanter for arrangøren, teknikere, brandmænd, kontrollør /
dørvagter må være i lokalet under forestillingen, medmindre de sidder blandt
tilskuerne, og hermed indgår i antallet af tilskuere.
Arrangøren skal give 6 gratis billetter til Odin Teatret til hver forestilling. Alle ubrugte
billetter vil blive returneret til arrangøren før forestillingen.
FOTO OG VIDEO:
Det er ikke tilladt at fotografere eller optage video og lyd under forestillingen. Dette
gælder tillige for pressen og arrangørens ansatte. Der skal være et skilt ved indgangen
til salen med denne information.
Odin Teatret vil levere fotos til pressen.
KONTROL / EFTERSYN:
Alle forberedelser og inspektioner (incl. brandvæsen) skal være afsluttet 1 time før
forestillingen. Herefter har ingen adgang til salen. Dette omfatter tillige teknikere og
arrangør.
KONTRAKT:
Disse tekniske informationer er en del af kontrakten mellem Odin Teatret og arrangøren.
Hvis nogle af disse punkter ikke bliver overholdt vil det være at opfatte som brud på
kontrakten.
I tilfælde at spørgsmål angående disse tekniske informationer kontakt venligst Odin
Teatrets turneleder, Patricia Alves eller tekniker Philip Doolan.

