
 

 

 

 

ALGEMEEN  

RAKANYAK is een familievoorstelling voor de 
straat. De grappen en de grollen weerkaatsen 
tussen leeftijden en verschillen. De 3 Pašteks 
kijken er naar uit om de groten en de kleinen, u, 
de vrienden van uw vrienden, hun buren en alle 
gezinnen te verwelkomen!

LOCATIE 

RAKANYAK is een openluchtvoorstelling en is 
dus afhankelijk van de weersomstandigheden. In 
geval van regen of storm kan de voorstelling niet 
in de openlucht plaatsvinden omwille van de 
veiligheid van de spelers en het materiaal. Wij 
raden daarom altijd aan om als noodoplossing 
een ruimte binnen of in een tent te voorzien.  

TIMING                                             

Compagnie Charlie komt 5 uur voor de voorstelling aan. Gedurende de 
eerste 2,5 uren na aankomst hebben we hulp nodig van 3 mensen. Bij 
de afbraak zijn ook 2 mensen welkom. Tijdens onze lunch, opwarming 
en voor en na de voorstelling graag iemand die een oogje in het zeil 
houdt bij het decor en de techniek. De afbraak vindt zo snel mogelijk 
na de voorstelling plaats en duurt 2 uur. Vanwege de duur van de 
opbouw kan de voorstelling niet voor 13 uur’s middags worden 
gespeeld, tenzij de opbouw naar de dag ervoor kan worden verplaatst. 
In dit geval vragen wij om te zorgen voor een overnachting en een 
warme maaltijd of per diem per persoon op de dag van aankomst. 
RAKANYAK kan in 2021 slechts één keer per dag gespeeld worden. De 
voorstelling duurt 45 minuten en is geschikt voor een publiek tot 500 
personen.

Cie Charlie: technische fiche RAKANYAK (in creatie)



Compagnie Charlie zorgt voor:  

 • Team: 4 personen          

 • We brengen ons eigen geluidssysteem mee.        

 • Een aanhechtingssysteem voor de kabelbaan.       

De organisator zorgt voor:  

 • Speelvlak: 8m breed, 10m lang, 7m hoog                                                
Het speelvlak dient egaal en horizontaal te zijn.  

 • Elektriciteit: voeding voor het geluid tot        
aan de techniek (16A) 

 • Licht: als we binnen of ‘s avonds/’s nachts        
spelen: helder en homogeen licht  

 • Hulp: voor het laden en lossen, voor het        
opbouwen en afbreken: 3 personen   

 • Catering: maaltijden, fruit en drank voor 4        
personen met 6l water per voorstelling  

 • Een kleedkamer en een ruimte om op te        
warmen  

 • Een veilige parkeerplaats voor een camionette        

 • Twee stevige paletten en enkele gewichten (200kg)                                                              
voor de kabelbaan. 

 • Een zandzak van 25kg       

 • 2 emmers water       
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