
  
   
 
 

Indien u vragen heeft, hoor ik ze graag. 
Indien er zich problemen voordoen omtrent deze voorwaarden, ga ik graag met 
u op zoek naar een oplossing. 

Hooggeëerd publiek 
Duur:  35 min/act  
Opbouw: 240 min  

Afbouw: 90 min  
 
 

 Speelvlak: minimum 10 bij 10 meter met een minimale vrije hoogte van 4,5 meter. 
De voorstelling dient opgebouwd te worden op een vlak en zuiver grasplein. De 
opbouw kan plaatsvinden op kinderkoppen/klinkers (stenen), maar dan dient er de 
mogelijkheid te zijn om piketten tussen de stenen in de grond te slaan. 

 Voor het opzetten van de tent zullen er piketten/haringen in de grond geslagen worden. 
 Bij de locatiekeuze van de tent dient rekening gehouden te worden met luide 

omgevingsgeluiden. Andere voorstellingen, P.A.-installatie, concert, … in de nabije 
omgeving kunnen storend zijn voor de voorstelling. Indien dergelijke activiteiten 
overheersen op de sfeer in de tent, staat het Jahon vrij de voorstelling te annuleren met 
behoud van de uitkoopsom. 
 

 Helpende handen: voor de op- en afbouw van de tent zijn 2 gemotiveerde helpers een 
noodzaak. Dit tijdens de eerste 60 a 90 minuten van de opbouw en de laatste 45 
minuten van de afbouw. 
 

 Auto met aanhanger: Het uitladen van de tent dient te gebeuren op het speelveld. 
Indien dit moeilijk of niet bereikbaar is met de auto (met aanhanger), dient u op 
voorhand contact op te nemen met Jahon.  

 Indien het voertuig niet bij de tent kan blijven staan dient er een veilige parking 
voorzien te worden voor een bestelwagen inclusief aanhangwagen. 
 

 Elektriciteit: Er dient één stopcontact aanwezig te zijn op het speelvlak van de 
voorstelling. 
 

 Opvoeringen: Er kan 1 opvoering per uur gespeeld worden met 45 zitplaatsen per 
opvoering. De act is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er worden standaard 2 
opvoeringen gespeeld. Het is mogelijk om extra opvoeringen te spelen. 

 

 Licht en geluid: Jahon voorziet een aangepaste installatie voor het afspelen van de 
nodige muziek. 

 De organisator is verantwoordelijk voor het aangeven van de gebruikte muziek aan de 
auteursvereniging. (Sabam of Stemra/Buma) 

 Indien de act doorgaat in de avonduren voorziet Jahon aangepaste belichting in de 
tent. Indien nodig dient de organisatie te zorgen voor de belichting aan de buitenkant 
van de tent. 
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 Pyro: Tijdens één van de scenes, welke integraal deel uit maakt van de voorstelling zal er 
een stageflash (kleine vorm van vuurwerk met een luide knal) gebruikt worden. 
  

 Douche: Indien er de mogelijkheid is tot douche zou Jahon hier bij bepaalde 
weersomstandigheden (warmte, regen) graag gebruik van maken tussen het opbouwen 
van de tent en de eerste opvoering.  
Het moet sowieso mogelijk zijn om handen en gezicht te wassen na opbouw van de 
tent. 
 

 Contact: bij vragen kan u Jahon bereiken op +32 494 607510 
 


