Licht

Venue
-

Min. 6 x 3 meter bruikbare
podiumoppervlakte. Kleiner is mogelijk,
maar sluit bepaalde acts uit. Voor meer
info, contacteer ons.

-

Podium volledig schoon en vrij: geen
natte plekken, gaten of putten,
loshangende draden en rondslingerend
materiaal.

-

Toegang tot het podium mag geen
passage door het publiek vereisen.
Ideaal is gordijn of podiumdeur met
rechtstreekse toegang tot backstage.

-

Backstage ruimte / kleedkamer ruim
genoeg voor volledige bezetting, zijnde 7
performers, eventueel technieker en 3
pers. crew.

-

Bij voorkeur goed verlichte makeupruimte of -spiegels. Indien niet
mogelijk, gelieve dit op voorhand te
melden.

-

Parkeerplaats dichtbij inkom of
backstage voor min. 3 personenwagens.

Geluid

-

Indien nodig kan Candy Coated Circus
tegen een meerkost een eigen licht- en
geluidstechnieker voorzien. Ook
bepaalde basic belichtingsmaterialen
kunnen indien gevraagd meegebracht
worden.

Muziek voor de gehele setlist wordt door
artiesten meegebracht op CD, USB-stick, of
laptop. Gelieve uw voorkeur op voorhand mee
te delen. Na elke act komt de stage kitten het
podium opruimen, ook hiervoor wordt muziek
voorzien.

-

Indien de venue zelf
belichtingsmateriaal heeft – en iemand
om dit te bedienen – wordt zachte,
overwegend warme belichting
geprefereerd. Kleuren zoals rood, paars
en blauw en indien mogelijk volgspots
doen het steeds goed.

De venue zorgt voor:

-

Geen koude tinten of te hard, fel licht.
Ook geen snel flitsende strobes of discobelichting.

Contact
Email: candycoatedcircus@gmail.com
Website: www.candycoatedcircus.com
Telefoon: 0472/95.99.76

-

Indien er geen licht- en
geluidstechnieker besteld wordt bij
Candy Coated Circus voorziet de venue
zelf een medewerker die de muziek
volgens de aanwijzingen afspeelt.

-

Verder wordt door de venue gezorgd
voor een muziekinstallatie die de
afgesproken gegevensdrager (CD, MP3,
USB, laptop,…) ondersteunt.

-

Tenslotte dient een microfoon aanwezig
te zijn voor presentatie en muzikale
nummers.

Vuuracts

Slangenacts

(indien van toepassing)

(indien van toepassing)

Een volledige burlesque show kan 1 of 2
vuuracts bevatten (naargelang de boeking).
Candy Coated Circus neemt – ondanks het
beperkte risico en een volledig incidentvrije
geschiedenis – steeds volgende
voorzorgsmaatregelen:
Geen grote vlammen, jongleren of
vuurspuwen.
Brandstoffen worden steeds koel en ver
genoeg van warmtebronnen geplaatst.
Artieste is ervaren en volgde
veiligheidsopleiding.
Wij brengen steeds natte doeken en/of
branddekens mee.

Een volledige burlesque show kan naargelang
boeking een act met levende slang bevatten.
In dit geval is het welzijn en comfort van het
dier steeds van de hoogste prioriteit.
Voorwaarden en aandachtspunten:
De ruimte waarin de slang wordt
gebruikt moet steeds een aangename
temperatuur hebben. Buitenacts zijn
dus enkel mogelijk in de zomer.
In de winterperiode gaan de slangen een
tijdje in winterslaap. Tijdens die periode
worden ze niet ingezet voor acts.
Er moet steeds warm water aanwezig
zijn wanneer de dieren niet op het
podium zijn. Verder dienen ze zo snel
mogelijk weer in hun terrarium
geplaatst te worden voor warmte. Een
event van een hele dag is dus erg
moeilijk, tenzij er aangepaste
voorzieningen zijn ter plekke.
Bij het boeken zal u een keuze worden
gegeven tussen de beschikbare dieren.
Alle slangen zijn Boa Constrictors, maar
de kleur verschilt. Deze keuze is enkel
een voorkeur en kan gewijzigd worden
indien nodig voor het dier.
Indien er gewenst wordt dat de slangen
na de show op de foto gaan met de
gasten kan dit mits een kleine
meerprijs.

Van de venue wordt gevraagd op voorhand na
te gaan welke beperkingen er in hun zaal
gelden en indien nodig tijdens de act de
rookmelder uit te schakelen.
-

-

Vuureten kan in principe in heel erg
kleine ruimtes gebeuren zonder enig
risico en zonder enige rookontwikkeling.
De “Flaming Phoenix” is op zijn mooiste
met vuurwaaiers, maar deze vereisen
een rechtstreekse uitgang van de zaal
naar de buitenlucht omdat ze bij het
doven wat rook afgeven.

Technische gegevens:
Vuureten

Materiaal: 2 kleine holle aluminium toortsen met
wiek. Vlammen max. 20 à 30 cm. Te doven in
handpalm of mond.
Brandstof: Blusmethoden CO2, poeder, schuim.
Vlampunt 4°, Zelfontbrandingstemp. > 230°

-

Vuurwaaiers

Materiaal: 2 aluminium waaiers met op elke
waaier 5 wieken. Vlammen ong. 30 cm. Te doven
met natte doek of branddeken.
Brandstof: Blusmethoden CO2, poeder, schuim.
Vlampunt 2°, Zelfontbrandingstemp. > 200°

Slangen zijn levende wezens en kunnen zoals
alle dieren ziek, bronstig of simpelweg
slechtgezind zijn.
Wij behouden ons het recht om, indien de
veiligheid of de gezondheid van artiest of slang
in het gedrang komt, een andere slang te
kiezen, een andere act in de plaats aan te
bieden of de act in zijn geheel af te zeggen
zonder verdere gevolgen.

Hospitality
De venue dient steeds volgende zaken te
voorzien bij boeking van een burlesque
show.
-

Telefoonnummer van een persoon die
ter plaatse fungeert als aanspreekpunt.
1 Klein flesje plat water in een hoek van
het podium voor de presentator.
Gastenlijst met 1 extra gast per
aanwezige performer.
Een simpele, lichte maaltijd. Eén
persoon vegetarisch.
Drank in de kleedkamer.
Betaling

-

Via Kleine Vergoedingsregeling voor
Artiesten.
Liefst cash bij aanvang van het
evenement (indien niet geboekt via L&S
Agency).
Promotie

-

-

-

Op posters, flyers, of andere media
steeds de naam “Candy Coated Circus”
vermelden. Bij voorkeur ook de namen
van de performers. Bij promotie via
internet een hyperlink naar onze
website toevoegen.
Indien gewenst kan beeldmateriaal of
logo van hoge kwaliteit bij ons
verkregen worden voor het ontwerpen
van promotiemateriaal. Geen foto’s of
ander materiaal van onze website of FB
pagina halen zonder toestemming aub!
Wanneer er tijdens het event beelden
gemaakt worden, gelieve ons deze dan
digitaal te bezorgen met vermelding van
auteursrecht. Wij vragen deze pas na
goedkeuring te publiceren.

