FLOWERS FOR TORGEIR
BLOMSTER TIL TORGEIR
TEKNISK INFORMATION OG BEHOV
SPROG
Engelsk er det primære sprog anvendt under forestillingen FLOWERS FOR TORGEIR.
VARIGHED
45 min. (uden pause); der kan yderligere arrangeres en 30 minutters samtale med Roberta
Carreri umiddelbart efter forestillingen. Ønskes dette bedes arrangøren aftale det direkte med
Roberta Carreri og gerne inden ankomst til spillestedet. Der vil være et 5-10 minutters interval, inden
samtalen kan begynde efter forestillingen.
MONTERING OG AFMONTERING
Montering tager ca. 6 timer og begynder mindst 36 timer før den første forestilling, med mindre
andet er aftalt direkte med Roberta Carreri og Nordisk Teaterlaboratorium.
Afmontering begynder umiddelbart efter afslutningen af forestillingen (eller efter samtalen med
tilskuerne, hvis dette er inkluderet i arrangementet). Afmonteringen tager ca. 4 timer.
TEKNISK ASSISTANCE
Der er behov for en tekniker samt en hjælper, som kan være tilstede under hele forestillingen, og
som kan assistere med at bære ind, montere/afmontere og bære ud igen. Det er vigtigt, at teknikeren
kan tage beslutninger, hvis der skal laves ændringer, således at arbejdet ikke forsinkes unødvendigt.
SAL OG SCENE
Scenestørrelse: Dybde 13,5 m, bredde 9 m, højde min. 4,5 m over hele sceneområdet.
Arrangøren stiller publikumstribune til rådighed.
Scenegulvet skal være dækket af et sort linoleumsdansegulv og dække min. (d x b) 6 x 8 meter.
Sal og scene skal være til rådighed fra 36 timer før begyndelsen af første forestilling og min. 4 timer
efter enten forestillingen eller samtalen er færdig, med mindre andet er skriftligt aftalt forud for
ankomst.
Salen skal være fuldstændig mørklagt og skal, så vidt muligt, være isoleret mod udefra kommende
støj.
PUBLIKUM OG PUBLIKUMSTRIBUNE
Maksimum antal tilskuere er 150, hvis ikke andet er aftalt med Roberta Carreri.
Publikum placeres, således at alle tilskuerne kan se scenegulvet uden problemer. Gerne med en
højdeafstand på 40 cm mellem rækkerne.
Den første række af publikums stole skal være ca. 7,5 meter fra det sorte bagtæppe (se vedlagt
tegning).
Arrangøren stiller 6 fribilletter til rådighed for hver forestilling. Fribilletterne gives til Roberta
Carreri ved hendes ankomst, med mindre andet er aftalt. Anvendes billetterne ikke, returneres de til
arrangøren hurtigst muligt.

1/2
Nordisk Teaterlaboratorium, Særkærparken 144, DK-7500 Holstebro, Denmark
Tel: +45 97 424 777 http://www.odinteatret.dk email: roberta@odinteatret.dk

LYS OG LYD
Nordisk Teaterlaboratorium medbringer selv lyd og lys til forestillingen.
Arrangøren bedes stille følgende til rådighed:
Et stik på 16A 380V 5 pin (3 phases + neutral + jord) bag bagtæppet.
Generelt publikumslys som helst skal kunne styres fra vores teknikers placering.
ANDRE BEHOV
En 4 meter høj stige, der opfylder sikkerhedsreglerne, til rådighed fra montering til afmontering.
Et sort bagtæppe på min. (h x b) 4,5 x 8 meter delt i midten.
Tre (3) stole, et spejl i fuld størrelse og en garderobe-stang, alt placeret på scenen, bag det sorte
bagtæppe.
Fem (5) fastsættelsespunkter til ”lærredet” (screen for video) (se vedhæftede tegning).
Et fastsættelsespunkt til en projektor, placeret 4,5 meter oppe fra gulvet (se vedhæftede tegning).
PUBLIKUM
Arrangøren stiller personale til rådighed før, under og efter forestillingen, til at tage sig af publikum.
Tilskuere der ankommer for sent, må ikke komme ind i salen. Dette gælder også ansatte. Arrangøren
er ansvarlig for, at publikum er gjort bekendt med dette forud for deres ankomst til forestillingen.
FOTO, FILM OG LYDOPTAGELSE
Det er IKKE tilladt at tage billeder, lave film eller lydoptagelser under forestillingen. Dette gælder
for alle – også ansatte og pressen.
Arrangøren er ansvarlig for, at publikum og pressen er gjort bekendt med dette forud for deres
ankomst til forestillingen.
Roberta Carreri og Nordisk Teaterlaboratorium leverer fotomaterialer til annoncering/presse efter
aftale.
Plakat og program, fotos og omtaler af Flowers for Torgeir, som havde premiere den 4/9/2020, kan
findes via følgende link:

https://odinteatret.dk/dk/the-ntl-experience/ntl-co-productions/roberta-carreri/flowers-for-torgeir/

KONTAKT
Roberta Carreri
roberta@odinteatret.dk
Tlf. 244 66 555
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