Belangrijke informatie voor de BESPELERS van FRASCATI
THEATERTECHNIEK
Onderstaande punten maken deel uit van de algemene bespelingsvoorwaarden:
*

Het bezoekende gezelschap informeert de Afdeling Techniek van Frascati uiterlijk 14
dagen vóór de eerste speeldatum over :
- de TECHNISCHE FICHE (ook al zijn niet alle gegevens bekend)
- de PRIE (Productie Risico Inventarisatie & Evaluatie) indien van toepassing
- de aankomsttijd van de technici

*

Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet (tijdig) aanleveren van de PRIE zijn voor
rekening van het gezelschap.

*

Maatregelen voortvloeiend uit de ARBO-wetgeving zijn van toepassing.

*

Indien er sprake is van een onaanvaardbaar risico voor de persoonlijke veiligheid en/of
gezondheid van publiek, technici en/of medewerkers van het theater kan er besloten
worden om niet tot opbouw over te gaan.

*

Er wordt tussen 10.00 en 17.00 uur opgebouwd. Na 17.00 uur worden séjours in rekening
gebracht.

*

De groep draait zelf de eigen voorstelling. Er is één technicus van Frascati in het
theater aanwezig voor storingen, veiligheid etc.

*

Het theater is gehuisvest in een monumentaal gebouw; gebruik geen spijkers, tape, etc.
zonder dit te overleggen met de technici of met het secretariaat. Plak geen tape op onze
theaterdoeken. Het gebruik van effectpoeder (bloem, talk, etc.) is niet toegestaan. Schade
aangericht door het gezelschap aan apparatuur, toneeldoeken en overige eigendommen
van het theater is voor rekening van het gezelschap.

*

Als een voorstelling voor aanmerkelijke geluidsoverlast zorgt dan behoudt Frascati zich
het recht voor om de geluidsniveaus van de voorstelling aan te passen.
ALGEMEEN

*

Eventuele stemkosten van de piano zijn voor rekening van de groep. Indien een vleugel
nodig is dient het gezelschap de huur zelf te regelen.

*

Het maken van geluids-, video- en filmopnamen en foto's kan alleen na overleg met de
planningscoördinator van Frascati, Cindy Bakkum, bereikbaar van maandag tot en
donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 020-7516400 of per e-mail:
cindy@frascatitheater.nl Meld de opnames bij voorkeur twee weken van tevoren.

*

Het theater is van maandag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur open. In de weekenden en
op feestdagen gelden er afwijkende openingstijden.
CONTACT MET AFDELING TECHNIEK
Neem voor meer informatie contact op met de hoofd techniek Rob Kuhlman, telefoon
020-7516478 of per e-mail rob@frascatitheater.nl
Voor alle overige vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het secreatraiaat
van Frascati, telefoon 020-7516400 of per e-mail info@frascatitheater.nl

