CIRCUS RONALDO
CINEMA MALFAIT
70 zitplaatsen
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1. Inleiding
Deze technische fiche maakt integraal deel uit van het contract tussen het gezelschap Circus
Ronaldo/vzw Circus Van Vlaanderen, hierna ‘het gezelschap’ genoemd, en de organisator van de
voorstelling. Om een vlotte en aangename samenwerking te garanderen is het dan ook
aangeraden bij twijfel of onduidelijkheden dadelijk contact op te nemen met de desbetreffende
verantwoordelijken van Circus Ronaldo.
Ook de technische afspraken i.v.m. de voorstelling CINEMA MALFAIT omtrent opbouw,
opstelling, veiligheidsnormen, intrede van het publiek enz. dienen op voorhand te worden
gemaakt.

1.1 Contactpersonen CINEMA MALFAIT
Coördinatie tournee (dagdagelijkse afspraken tijdens de tournee en administratie)
Diede Roosens & Carmine de Swerts
Email: malfait@circusronaldo.be
Diede Roosens: 0475/52.50.78
Carmine De swerts: 0470/23.53.84

1.2 Frans Brood Productions
Voor meer info over het huidige aanbod van Circus Ronaldo kan je steeds contact opnemen met
Frans Brood Productions. De contractonderhandelingen gebeuren steeds met Frans Brood
Productions.
Frans Brood Productions
Land van Waaslaan 82
9040 Gent
België
Telefoon: +32 9 234 12 12
E-mail: info@fransbrood.com of inti@fransbrood.com
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2. De organisator voorziet
2.1 Terrein: ondergrond
De organisator voorziet een goed verhard terrein, dat makkelijk toegankelijk is voor zwaar
vervoer zoals combinaties vrachtwagen-aanhangwagen (18m/20 ton). Het terrein dient ook bij
slecht weer toegankelijk te zijn
De toegangsweg dient minimaal 4 meter breed te zijn met een vrije hoogte van eveneens 4
meter.
Indien het terrein door weersomstandigheden niet toegankelijk blijkt, dient de organisator een
nieuwe locatie te voorzien.
Het terrein moet vanaf de datum van aankomst volledig vrij zijn.
Terreinen die niet toegestaan zijn
- een terrein dat bij slecht weer in modder verandert of onder water loopt
- een stoffig terrein
- een zanderig terrein
Stille omgeving
Bij de keuze van locatie dient rekening gehouden te worden met omgevingsgeluiden. De
filmvertoning vraagt een stille omgeving om de film volledig tot zijn recht te laten komen. Bij
twijfel kan best overlegd worden.

2.2 Terrein: oppervlakte
De minimale oppervlakte nodig voor de plaatsing van de cinema barak is 16m op 9m. Voor de
plaatsing van de cinema barak is er een oppervlakte nodig van minimaal 16 meter bij 20 meter.
Deze oppervlakte is minstens nodig om met de camion de trailer van de cinema barak op de
juiste positie te manoeuvreren. Bij twijfel kan er best contact opgenomen worden met Circus
Ronaldo. De minimale hoogte van de cinema barak bedraagt 6 meter.
De oppervlakte van 16m op 9m is enkel voor de Cinema barak, daarnaast moet de camion, een
caravan en minstens 1 auto nog geplaatst worden.
De organisator is zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van de plaatselijke wetgeving
omtrent de verplichte toegangswegen voor brandweer en de noodzakelijke veiligheidsafstanden,
extra veiligheidsruimte en indeling van het terrein.

2.3 Aansluiting voor elektriciteit
Bij aankomst van het gezelschap dient de volgende stroomvoorziening aanwezig te zijn op het
speelvlak: 1 x 63A 3x 380V + N
Circus Ronaldo voorziet zelf een gekeurde elektriciteits- verdeelkast.
De organisator voorziet een Kabel CE 63A tussen het inprikpunt en de verdeelkast.
Deze stroomvoorziening dient volledig ter beschikking te blijven tot vertrek van Circus Ronaldo.
Bij voorkeur geen generator. Indien er geen andere mogelijkheid is, moet de generator
elektronisch gestabiliseerd zijn. Mechanisch gestabiliseerde generators voldoen niet.

2.4 Aansluiting voor drinkwater
Bij aankomst van het gezelschap dient er een aansluiting met drinkbaar water aanwezig te zijn
op het speelvlak.
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Deze watervoorziening dient volledig ter beschikking te blijven van het gezelschap tot na het
vertrek van Circus Ronaldo.

2.5 Vuilniscontainer
Bij aankomst van het gezelschap dient er een vuilniscontainer aanwezig te zijn op het speelvlak.
Deze container dient volledig ter beschikking te blijven van het gezelschap tot na het vertrek van
circus Ronaldo.
2.6 Toiletten en sanitair
Bij aankomst van het gezelschap dienen er toiletten en douches met warm water voorzien te zijn
in de directe omgeving van de cinema barak. Deze dienen 24u op 24u beschikbaar te zijn tot na
het vertrek van Circus Ronaldo.

2.6 Verwarming/airco van de tent
De tent moet verwarmd/gekoeld worden als de avond temperatuur niet voldoende comfortabel
is voor het publiek en de artiest (onder +16° of zeer warm).
Circus Ronaldo beschikt zelf over een elektrisch verwarmingselement dat volstaat wanneer de
temperatuur tussen de 5° en de 16° C is. In dit geval moet de organisator niets voorzien.
Indien de avond temperatuur onder +5°C zakt of erg hoog blijft, zal de organisator toereikende
verwarming of airco met de nodige stroomtoevoer voorzien. Hier dient rekening gehouden te
worden dat het geluid van deze verwarming niet storend is voor de voorstelling en buiten
geplaatst dient te worden.
De cinema barak heeft een volume van 400 m³.
De huur van de verwarming/airconditioning én de onkosten voor het verbruik van water en
elektriciteit zijn ten laste van de organisator.

2.8 Stagehands
De organisator voorziet vier gemotiveerde personen om te helpen bij de opbouw en de afbouw.
Zij hebben bij voorkeur ervaring in de tent- en tribunebouw. Het uur van opbouw & afbraak
dient overlegd te worden.
Duurtijd opbouw: ± 8 werkuren (kan in onvoorziene omstandigheden langer zijn)
Duurtijd afbraak: vlak na de voorstelling, 2 helpers ± 2 werkuren (kan in onvoorziene
omstandigheden langer zijn).
Dag na de laatste voorstelling vanaf 9u, 4 helpers ± 6 werkuren (kan in onvoorziene
omstandigheden langer zijn).

2.9 Vergunningen
De organisator dient in het bezit te zijn van de nodige goedgekeurde contracten en
vergunningen met het gemeentebestuur, politie en brandweer. Bij het ontbreken van de
contracten en vergunningen kan de organisator zich niet op overmacht beroepen.
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2.10 Permanentie/bewaking
Bewaking van het materiaal en de mobiele cinema ’s nachts kan noodzakelijk zijn naargelang de
ligging van de locatie, alsook de bewaking van het materiaal overdag. Hierover kan best met
Circus Ronaldo overlegd worden.

2.11 Bar
Voor en na de voorstelling opent Circus Ronaldo een bar om drankjes te verkopen. Gelieve ons
te contacteren mocht u daar bezwaar tegen hebben.

3 Allerlei
3.1 Nevenactiviteiten
Indien er nevenactiviteiten aan deze voorstelling(en) verbonden zijn, mogen deze in geen geval
de artistieke prestatie van de filmvertoning in het gedrang brengen. Bovendien dient er voor
elke nevenactiviteit steeds vooraf goedkeuring gevraagd te worden aan Circus Ronaldo.
Indien de organisator met nevenactiviteiten buiten de cinema geluidshinder veroorzaakt tijdens
de filmvertoning, heeft het gezelschap het recht de voorstelling vroegtijdig te stoppen.
De voorstelling is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

3.2 Reclame
De organisator mag in geen geval reclame van sponsors aanbrengen. Dit noch in of aan de
cinema barak, noch aan de camion of in de onmiddellijke omgeving hiervan. Dit omwille van
esthetische redenen.

3.3 Wijzigingen voorstelling
De organisator kan in geen geval wijzigingen aan de voorstelling aanbrengen.

3.4 Kosten nutsvoorzieningen
Alle kosten voor de nutsvoorzieningen zijn steeds ten laste van de organisator.

3.5 Mindervaliden
De voorstelling is ook toegankelijk voor 2 rolstoelgebruiker. De organisator dient voor het
publiek de tent betreedt aan Circus Ronaldo kenbaar te maken hoeveel rolstoelenplaatsen er
nodig zijn. Indien rolstoelgebruikers bij hun familieleden of gezelschap willen zitten dient dit
eveneens vooraf gemeld te worden aan Circus Ronaldo. Eens het publiek de tent binnengaat is
het niet meer mogelijk om plaatsen voor te behouden in de buurt van de plaatsen voor
rolstoelgebruikers.

3.6 Lage-emissie zones
Indien het evenement zich in een lage-emissie zone bevindt, dient de organisator de nodige
toelatingen te voorzien, de kosten hiervoor zijn voor de organisatie.
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3.7 Aansprakelijkheid
Indien de organisator één van bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, kan Circus
Ronaldo/vzw Circus Van Vlaanderen niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele stoffelijke of lichamelijke schade.
Voor organisatie
Gelezen en goedgekeurd
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