
PASPORT HRACÍHO PROSTORU A TECHNIKY

Kulturní zařízení: Junges Theater Nellie Nashorn WWW:
Adresa: Tumringer straße, Lörrach, Německo E-mail:
Kontaktní osoba: Václav Spirit (rodilý čech, tedy umí

česky)
Telefon: +490 7623-50179

Celkový rozměr jeviště: Forbína:
Šířka portálu Výška portálu Hl. od portálu Šířka Hl. od hrany k portálu

7 m 3 m 5 m

Opona Horizont Boční výkryty
černý černé

Tahy (ano/ne, kolik): ne

Poznámky: Hrací prostor je v celé šíři sálu, na praktikáblech. Jedná se o studiovou scénu která je velice variabilní.
Prostor je otevřen do krovu s ochozem na jedné dlouhé a dvou kratších stranách. Jedna krátká
strana slouží jako světelná a zvuková kabina. Od stropu lze zavěsit dekorace na kovové příčky a
zábradlí ochozů. Židle v hledišti lze postavit podle potřeby. Je nevýhodou, že nelze odcházet do stran,
pokud zůstane jeviště v plné šíři.

Světla (celkový počet): mnoho Počet řízených okruhů: 24
Typ pultu (možnosti
a počet předvoleb):

ZERO 88 ELARA 24/48
24× submaster (předvoleb)

Počty a typy reflektorů podle jejich umístění
Reflektorové vybavení je více než dostatečné. Světlomety lze umístit podle potřeby. Převládají světlomety

podobné FHR1000 a FHR500, dále vany CHR500, tvarové reflektory podobné našim HHR1000, světlomety
EHR 1000(PAR)

Zvuk (ano / ne) Pult Zesilovač Repro sál Repro jeviště
ano ano ano ano

Zhasínání sálu: z pultu
Umístění kabin: společně na lávce světlo: zvuk:
Poznámky: V rámci festivalu INTERNATIONALER THEATER TREFF jsou k dispozici další dva prostory. Stará

vodárna je prostor s dosti velkou variabilitou. Je možno hrát na vyvýšeném pódiu nebo v prostoru pod
ním. Prostor lze uspořádat podle potřeby – arena, 1/2 arena, ulice, kukátko. Bohužel není slušné
zázemí. Druhý prostor je v Hans-Toma Gymnasium. Jedná se o aulu gymnasia, ve které je postaveno
jeviště z praktikáblů cca 8×6 m s mobilní konstrukcí na zavěšení reflektorů, výkrytů, horizontu a
opony. Hlediště má elevaci z praktikáblů. Oba prostory jsou dobře vybaveny světelnou i zvukovou
technikou. Světelné pulty jsou digitální s dostatečným počtem předvoleb. Technik jménem Florian je
sice mladý, ale neobyčejně schopný a ochotný.
V případě potřeby: vaclav.spirit@web.de

Poslední úprava:   Datum pasportu: 23. 10. 2004 hp

mailto:vaclav.spirit@web.de

