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Denna information är framtagen för att Thorsten tillsammans med

arrangören ska kunna presentera ett så bra framträdande som möjligt.

Allmänt:

Thorstens show innehåller både komik, magi och visuella inslag. Därför är det viktigt
att publiken både hör och ser bra vad som försiggår på scenen.
Helst ska gästerna sitta så nära scenen som möjligt för att få den bästa
behållningen av hans show, inte snett bakom eller bakom scenen.

Scen :

Scenens minimummått bör vara ca: 4 meter bred och 3 meter djupt.
Thorsten gör nummer med frivilliga från publiken på scen.
Höjd på scen minst 60 cm.
En stol utan armstöd bör finnas på scen. Svart eller mörk bakgrund gör att
allt som händer blir lättare att uppfatta. Scenen bör också ha en bra allmänbelysning, med strålkastare riktade framifrån, sidorna och bakifrån. (inte lysrör!)
Trappa ut mot salongen från scenen skall finnas.
Scen med scengolv och gradäng fungerar utmärkt.

Ljud :

För att Thorsten ska kunna framföra sin show så krävs det att han har båda
händerna fria därför behövs ett trådlöst så kallat headset av professionell kvalitet
med nya batterier och en ljudanläggning som svarar mot lokalens storlek eller
antalet gäster. Sennheizer eller Shure trådlösa headsetsystem är att rekomendera.
Ljud och ljus bör sättas upp av kunnig personal för bästa resultat.
Möjlighet att koppla in iPhone till PA systemet, musik styrs från en musik app i iPhone på
teknikplats.

Loge:

Loge bör finnas i anslutning till scen, bakom eller under scen. Toalett och gärna dusch.
Kaffe med mjölk. Ramlösa både före, under och efter föreställning.
Naturligtvis kan det bli avvikelser från denna specifikation utifrån förutsättningarna
och flexibilitet är alltid av godo. Ta gärna kontakt med Thorsten direkt
tfn: 070 - 641 40 09 så kan vi alltid komma fram till det bästa resultatet.
Med gott hopp om ett bejublat framträdande.
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Strålkastare med barndoors:
Front ljus 6 st. Fresneller eller Parkannor			
Bakre ljus 6 st. Fresneller eller Parkannor			
Ljuset bör kopplas parvis -1 regel per färg

Röd		

Blå

Röd

6 lax
3 blå 3 röd

Blå

Röd		

Blå

Svart Backdrop/Fond

Om möjligt:
Gärna byxa
höger och vänster
framkant

Stol

Scen 3 x 4 meter (minimum)
Höjd 60 cm (minimum)
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