Janez Janša

FAKE IT
Produkcija: Zavod Exodos Ljubljana
kontakt: Exodos@Exodos.si
trajanje 90 min. brez odmora

Tehnične zahteve

Prizorišče
— Velikost dvorane cca. 20 x 20 m ravne površine.
— Prizorišče cca 15 x 12 m, lesena gladka tla, pokrita s črnim plesnim podom.
— Dodatni oder 4 x 5 m (10 praktikablov), višina 0,6-0,8m, pokrit s črnim plesnim
podom in obdan s črnim blagom, cca. 1 meter od zadnje stene (ali ob zadnji
zavesi, če je za njo prehod).
— Video platno min. 3 x 5 m, cca 2 m od tal, obešeno na zadnji steni/zavesi.
— Stoli za občinstvo ob treh stranicah dvorane v največ dveh vrstah.
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Kovinska konstrukcija pod celotnim stropom oz. cugi za obešanje, višina min. 6m.
Dvižna ploščad za montažo/usmerjanje lučne opreme
20x PC 1KW, s klapnami
14x fresnel 1KW, s klapnami
1x fresnel 5 KW
16x Par/62
16x. Par/61
12x zoom profil ETC, z noži in irisi
2x HQI 400W
1x HMI Arrisun 2,5 KW, na nizkem vozičku
20 x lineštre (regulirane neonke, dolžina 1m)
6x talna stojala
min. 64 dimerjev po 2 KW
min. 6 dimerjev po 5 KW
digitalna mešalna miza
potrebni kabli (energetski, multikori, podaljški, razdelilci, dvojčki, adapterji, DMX)
barvni filtri
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Centralno ozvočenje
4 x zvočnik (v vsakem vogalu dvorane) + 2x sub
Mešalna miza, multiefekt
DVD predvajalnik
1x bž naglavni mikrofon
2x bž ročni mikrofon + 2x stojalo
potrebni kabli
D.I. box
Prinesemo: prenosni računalnik
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Platno cca. 4 x 7 m, obešeno na zadnji steni, spodnji rob cca 2 m od tal
video projektor min. 4000 lumnov
konzola za obešanje videoprojektorja pod strop
VGA kabel (od projektorja do mize za tehnično opremo)
4x enaki LCD monitorji, velikost ekrana cca. 0,6 x 1m, nameščeni pred odrom
signalni kabli DVD  LCD monitorji (od monitorjev do mize za tehnično opremo)
razdelilec video signala 1 4 in ojačevalec signala
DVD predvajalnik
Prinesemo: 2x prenosni računalnik

Drugo
— 30 starih lesenih (lahko različnih) stolov brez naslonjal za roke – rekviziti za
predstavo
— 3 mize za tehnično opremo, 4 stoli
Garderobe
— Ogrevane garderobe z WC in tušem za 2 plesalca in 3 plesalke
— Voda, kava, sadje, čokolada

Postavljanje
Postavljanje predstave je težavno in zahtevno, odvisno je od prostora, razpoložljive
odrske in tehnične opreme, razpoložljivega tehničnega osebja za pomoč (min. 7
oseb: 3x luč, 1x zvok, 1x video, 2x scena) in drugih okoliščin. V idealnih pogojih je
minimalen čas priprav 1 dan pred predstavo in dan predstave, v najtežjem primeru pa
3 dni pred dnevom predstave. Natančni razpored in trajanje priprav bomo določili po
ogledu prizorišča oz. po podrobnem dogovoru s tehničnim vodjem prizorišča.

Kontakt
Borut Cajnko
teh. dir. Exodos
borut.cajnko@guest.arnes.si

