GLiMT præsenterer ”Empty Steps”, UDENDØRS Version
Teknisk Rider / Scenemester brev

Kontakt: Lars Gregersen, sceneansvarlig
Telefon: 26 15 00 25
Mail: lars@glimt.info

•

Ide, iscenesættelse og koreografi: Camila Sarrazin

•

Performere: Lars Gregersen & Camila Sarrazin

•

Musik: Ángela Acuña

•

Lys/video/audio-design: Tobias Staal

•

Konsulenter: Tiziana Fracchiola & Simon Boberg

•

Scenografi og kostume: Camila Sarrazin

•

Samarbejdspartnere: Helsingør Teater, K.I.T.´s Metropolis festival, Artisti in Piazza (IT)

Beskrivelse:
To gadebørn har barrikaderet sig mod verden bag dynger af gammelt tøj. Alle deres dage
ligner hinanden. Med næsen dybt nede i limposerne forsvinder de ind i drømmetåger, der
holder dem oppe et kort øjeblik. Men hvad er der på den anden side af rusen? Og er det værd
at vente på?

Sproget er fysisk og visuelt, når GLiMT sætter fokus på gadebørnene, som verden over
kæmper mod deres skæbne. "Empty Steps" bruger dans, fysiske færdigheder, humor
og drama, så publikum kan føle og reflektere over, hvordan virkeligheden er for millioner
af børn verden over.

Empty Steps findes i to versioner. Indendørs og udendørs. Denne rider er til
UDENDØRS.
Opsætning : 2 timer
Nedtagning : 45 minutter
Teknikere fra arrangøren: 1 allround tekniker (lys og lyd) til opstilling og start på forestilling.
Scenen:
Et jævnt sceneområde uden objekter, så lige som muligt på 8 m. bredde og 6 - 7 m . dybde
Sceneområdet SKAL være foran en mur. Muren bruges til akrobatik og skrivning med kridt
(vaskes af efter forestilling).
Muren skal være min. 6 m. bred og min. 2.5 m. høj. Den kan være så høj og bred som muligt.
Den skal helst være uden vinduer eller andre udsmykninger i højden op til 2.5 m..
Der skal være plads til publikum foran sceneområdet.
Lys:
Hvis forestillingen er efter solnedgang, vil GLiMT medbringe arbejdslamper til en simpel
lyssætning.
Lyd:
GLiMT medbringer selv lydsystem.
Strøm:
2 adskilte strømudtag, 220 volt.
Hvis der ikke er behov for lamper, behøver vi kun 1 strømudtag til lyd.
Publikum:
GLiMT medbringer 60 poser med tøj i, som publikum kan bruge som puder. Derudover vil der
være poser til at sætte sig på til publikum udover de 60.

