De Bonte Avond
Jury
Het Oranjecomité heeft een onafhankelijke jury voor de bonte avond.
Tijden
Houdt globaal de volgende maximale tijden aan:
Liedje ca. 3 minuten
Opbouwen en afbreken decorstukken max. 5 minuten.
In het programma houden we rekening met zo’n 10 minuten per ploeg, dus als jullie liedje
iets langer zou uitvallen, zorg dan dat het decor opbouwen minder tijd kost!
Op- en afbouwen decors
Ik verzoek jullie samen met je ploeg het op- en afbouwen een keer te oefenen en zo mogelijk
de taken te verdelen zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen om het opbouwen en
afbreken vlekkeloos te laten verlopen. Wacht met het opbouwen even tot de vorige ploeg
geheel van het toneel verdwenen is. Hiermee kunnen we met elkaar de tijd tussen de
optredens binnen de perken houden.
Grote decorstukken graag via de zijkant van het podium zoals we dat de afgelopen jaren
steeds meer zien.
Daarnaast een dringend verzoek om bij het brengen en halen van de decorstukken met
auto’s of trekkers de grasmat te sparen. De rijrichting naar de tent is via het schoolplein en
niet over de kermis zelf . Het Oranjecomité is door de Gemeente Heerde aansprakelijk
gesteld voor schades aan de grasmat !
Het toneel
-Op de voorkant van het toneel staan twee lichtbakken om het toneel te verlichten. Op
verzoek (vooraf) kunnen deze bakken uitgeschakeld worden.
-Op het toneel is er één 230V aansluiting beschikbaar met een 6 Ampère automatische
zekering (komt ongeveer overeen met maximaal 1200 W aan vermogen).
-Er zijn twee microfoons beschikbaar voor live-acts. De professionele drive-in disco heeft
waarschijnlijk geen mogelijkheden om vooraf met één of meerdere ploegen het geluid uit te
testen.
-Op het toneel en in de tent geen rook, vuur, vuurwerk, levende have of water i.v.m. de
veiligheid.
-In de achterwand van het toneel niet schroeven of spijkeren, er zijn haken door ons
aangebracht.
-Voor de afmetingen van het toneel zijn we afhankelijk van de verhuurder, dus de juiste
maten zijn pas bekend als de tent staat.

Lever vrijdagavond op tijd een CD met duidelijk daarop aangegeven je ploeg en het te
draaien liedje in bij de discotheek, en vergeet niet deze CD na uw optreden weer op te halen.
Het Oranjecomité wenst jullie heel veel succes met de bonte avond!

