
OŚWIETLENIE -  realizowane przez naszego reżysera światła

Ciche głowice ruchome(spot,washe) ledowe lub wyładowcze,koniecznie 
CMY,mocą dopasowane do wielkości sceny(z tego 3 sztuki na podłodze z 
tyłu i reszta kontra)- 6-10 szt.,

PC lub Fresnel(kontra i front),min 1kW-12 szt.,

Sunstripy,Ledbary,PC 500W lub PAR 56-"rampa" przednia na froncie,na 
podłodze skierowana w głąb sceny równomiernie oświetlająca aktorów,ilość 
dostosowana do szerokości proscenium,np.8-12 szt.,

Follow spot przy mikserze 1 szt.,

Hazer z boku,na tyle sceny z wentylatorem-1 szt.,

Mikser do świateł ,Hog lub Chamsys MQ lub inny z obsługą.

W razie pytań proszę o kontakt Arkadiusz Kuczyński 602107168.

NAGŁOŚNIENIE z Państwa obsługą 

Zespół muzyczny – TRIO
- bandoneon (dwa mikrofony lewa i prawa 
ręka)
- gitara klasyczna (własny piecyk)
- pianino cyfrowe lub fortepian
- odsłuch (1 lub 2) dla muzyków

Wokaliści – KWARTET
- 4x mikrofony nauszne – mikroporty
- 2 x odsłuch dla wokalistów
- jeden mikrofon bezprzewodowy dla 
zapowiadającego

Rebeka tańczy tango 
rider techniczny

Przejście za horyzontem
Proscenium
Ruchoma kurtyna – jeśli jest – jeśli nie ma 
poradzimy sobie modyfikując jedną scenę
Minimum dwie kieszenie w kurtynach na 
scenografię, która jest na kołach i pojawia 
się lub znika w zależności od scen
W miarę możliwości trzy garderoby 

MANUAL - przykładowy
 
Godz. 8:00 przyjazd technicznych – rozładunek i instalacja scenografii na 
scenie, montaż lamp, przygotowanie nagłośnienia
Godz. 12:00 przyjazd wykonawców
Godz. 13:00 próba techniczna
Godz. 15:00 próba generalna
Godz. 18:00 spektakl* 
Godz. 20:00 demontaż scenografii i lamp
Godz. 21:00 wyjazd 
 
*Jeśli byłby duże zainteresowanie możemy jednego dnia zagrać dwa 
spektakle, wtedy np. 17:00 i 19:00. Spektakl trwa 1h20min. www.teatrtanga.pl

KONTAKTY

reżyser - Michał Kaczmarek / 793 963 700
sekretariat@teatrtanga.pl
światło - Arkadiusz Kuczyński / 602 107 168
dźwięk - Hadrian Tabęcki / 501 111 108
rozliczenia - Agata Czartoryska / 609 449 113

widownia

przejście za horyzontem

scenografia - 5 mobilnych platform

zespół muzyczny

<<< prawa kulisa lewa kulisa >>>

wymiary sceny minimum
6 m szerokości
4 m głębokości

dwie kulisy z kieszeniami


