TAKEN MEDEWERKERS – DANSSHOW
Show duurt steeds ongeveer 2 uur (+ tussen in 30 min. pause)
!!!!! ZIE LIJST “INDELING TAKEN” (wie welke taak heeft) & “DRAAIBOEK DAGVERLOOP” !!!

UITLEG VAN ALLE TAKEN: (bekijk je uren bij PDF: “takenverdeling”)

INGANG
INFO BALIE EN S2U KLEDIJ VERKOOP : 2 personen:
Steeds in begin van show.
Deze balie is bedoelt voor personen die info over iets willen. Tickets kunnen hier niet aangekocht worden (dit doet Theatrium zelf
in beheer, ook vestiaire doen ze zelf; dus vewijs hen dan door naar daar).
Ook programmaboekjes kunnen ze hier aankopen (aan 2€) = dansers lopen hier ook mee rond. En T-shirt/Truien van S2U zullen
te koop gesteld worden hier.
à Als je nadien een taak hebt backstage, graag OPTIJD backstage zijn!!
CONTROLE AAN INGANG: Dansers
Steeds in begin van show! De deuren van de zaal gaan steeds pas open HALF UUR VOOR DE SHOW BEGINT! Dus vanaf 14u30
(eerste show) en 19u30 (tweede show)
Medewerker staat gewoon aan deze deuren en kijkt de tickets en zitplaats na van het publiek. Stoelen zijn steeds genummerd !!
Nummer staan op hun tickets.

BACKSTAGE
Ter info: er worden speakers in de kleedkamers geplaatst. Zo kunnen medewerkers en dansers ook backstage de show volgen.
Belangrijk dat je weet waar in de show we zitten!
VOOR AL DEZE TAKEN “DRAAIBOEK SHOW” GOED VOLGEN AUB !!!
WANT, HET IS EEN SHOW DUS ALLES BLIJFT DOORLOPEN, GEEN STOP IN DE MUZIEK !!
!! DANSERS GAAN HALEN/PODIUM: 2 personen (1 links, 1 rechts)
Deze personen moeten volgorde goed kennen, en goed de show in het oog houden. Kijken na of
alle dansers klaar staan met juiste outfit. Ga ook al de volgende dansers verwittigen… ongeveer
3 dansjes ervoor al klaar staan. DRAAIBOEK / VOLGORDE SHOW GOED VOLGEN!
In Coulisse enkel de dansers die bijna op moeten. STIL ZIJN HIER !!! Goed communiceren met medewerkers van
“begeleiding podium”!! Geef hen een seintje als iedereen er is. Ook communiceren met medewerkers
“begeleiding kleedkamers”, deze persoon moet weten welke groep waar zit.
!! BEGELEIDING PODIUM + ATTRIBUTEN: (2 personen; 1 links, 1 rechts)
Zorgen dat dansers optijd op gaan, dat attributen optijd klaar staan en ook af het podium zijn,
doek open en toe (enkel met pauze)… DRAAIBOEK SHOW GOED VOLGEN!!
goed communiceren met medewerkers “dansers gaan halen”!
BEGELEIDING KLEEDKAMERS
Communicatie met begeleiding die dansers gaan halen/podium. Dansers juiste kledij aan, “orde” in de
kleedkamers, kledij kapot?, … Dansers helpen aankleden, sminken, haren doen,…
Zorgen dat kindjes optijd aangekleed zijn,. Kids mogen tijdens de pauze opgehaald worden door ouders.
Wachten tot je afgewisseld wordt, kids niet alleen laten !
ETEN VOORZIEN (keuken): 2 personen:
Zorgen dat er eten en drinken is voor de dansers in de keuken. Dansers kunnen tijdens de grote pauze
snel iets eten (dat is dus tussen de twee shows door; ongeveer tussen 17u00 en 19u00).
Wij voorzien alles van eten.
ALS er problemen zijn opgedoken tijdens de eerste show, wordt dit eerst opgelost vooraleer alle dansers mogen
komen eten!!

