General Technical Rider BIKE PARADE

Prachtige fietsobjecten rijden door de straten. Een combinatie van betoverende dansers en witte verschijningen .
Even staat de fiets stil om vervolgens een indrukwekkende dans in te zetten op betoverende muziek van Theater
TOL. Spectaculaire kostuums en attributen. Bike Parade is een sprookje, een droom die verschijnt in een parade.
Soort act:
Mobiele act
Duur act:
3 x 30 minuten (met pauzes tussenin van maximum 1,5 uur) of 1 x 1,5 uur
Aanvang:
Overdag als avond mogelijk.
Locatie-eisen
De parade is zowel buiten als binnen mogelijk.
Vergunning aanvragen en opkuis voorzien voor het strooien van confetti en pluimen.
Gladde ondergrond (grint of gras zijn moeilijk berijdbaar), zonder trappen
Indien er zich hellingen bevinden op het parcours dan zijn er vrijwilligers nodig om de bikes te ondersteunen en te
helpen duwen/tegen te houden, afhankelijk van de hellingsgraad en opstakels.
I.v.m. parcours: breedte straten, aanwezige paaltjes en electriciteitskabels:
Afmetingen Fiets: Breedte = 1.50m , lengte = 2.80m, hoogte (met personage) = 3.60m (+ sluier 3 meter hoog)
Medewerkers
Aanspreekperoon/productieleider aanwezig van het festival voor duiding parcours en opvolging
Vrijwilligers: 1 persoon / bike als publieksbegeleiding/ veiligheid, te bekijken t.o.v. parcours en publiekstoeloop
Fietsers (indien het festival voor deze optie heeft gekozen): 1 persoon / bike
Worden gekleed en geschminkt in TOL-kostumes
Bij voorkeur mannen (rijden van fietskarren van een 180 kg).
Kostuummaten zijn 48-50-(52)
Eigen onderkledij schoeisel meebrengen: witte T-shirt en thermo in de winter
Eigen zwarte sokken en zwarte klassieke/geklede klassieke schoenen
Aanwezig 3 uur voor aanvang
Licht/geluid
Alles meegebracht door Theater TOL.
In de fietsen zitten geluidsinstallaties verwerkt waarmee klanken en muzikale soundscapes worden afgespeeld.
Bij donker gebruiken we accu’s en lampen.
Helium
Er is helium nodig voor een 30-tal ballonnen 16 inch/bike/dag. De ballonnen worden door Tol voorzien.
Tol kan de helium zelf voorzien voor de meerprijs van 30€ /bike/dag
Catering en hotel

Catering: 2 volwaardige gezonde maaltijden/per persoon /dag
(ongeveer ½ van de TOL-ploeg is vegetarisch, exacte lijst volgt later)
Drinken: warme en koude dranken ten allen tijde in de kleedkamer
Kleine waterflesjes aanwezig (om mee te kunnen nemen op locatie)
Hotel met ontbijt: indien van toepassing
(afhankelijk van de afstand t.o.v. Antwerpen (B) en het aantal aaneensluitende speeldagen)
1 of 2-persoonskamers met aparte bedden voor de volledige crew
Gratis Wi-fi
Gratis parkeerplaats indien Tol aanwezig is met eigen wagens
Kleedkamer
Ruime afsluitbare/beveiligde loges dicht bij startpunt van de parade
Geacclimatiseerde kleedruimte (verwarmd of airco) en propere/droge ondergrond
Tafels (1 per bike) en stoelen (3 per personage) , kledingrek en grote spiegel.
Propere toiletten in de nabijheid
Een elektriciteitspunt voor het laden van de accu’s tussen de voorstellingen
Koude en warme dranken en snacks
Opkuis voorzien na gebruik: cfr. gebruik van confetti en pluimen
Opbouwplek
Beveiligd en afgesloten van het publiek
Nabij de kleedkamers en dicht bij startpunt parade
In geval van regen graag overdekte opbouwplek voorzien.
Werklicht voorzien voor op-en-afbouw indien avond-voorstelling
Opbouwtijd
2 uur voor aanvang, start minimaal 4uur voor aanvang parade
Afbreektijd
2 uur
Parking:
Gratis en veilig
Dichtbij de kleedkamer of transfers voorzien indien verderaf.
Camion (s) en aantal voertuigen afhankelijk van de uitvoering
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