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Nieuwe scène in Comedyland
Pitch? Pitch is een hersenspinsel van Soete Kenneth uit Heule (Kortrijk).
Het Japanse concept van karaoke is er in Vlaanderen, maar Pitch wil nog meer betekenen
dan enkel dit unieke concept.

Project
1. 2-maandelijkse (stand-up) comedy
2. Tickets online via website - Online afspraken systeem

WWWW
Wie?Wat?Waar?Wanneer?
We mikken met Pitch op een (kleine) headliner, een mooi voorprogramma en meestal ook
een starter.
We starten met pure stand up comedy maar gaan zeker ook verder het cultuurgebeuren
opzoeken.
Singer-Songwriter, slampoetry, akoestische optredens, tentoonstellingen, …. .

Avondvullend
Onder deskundige begeleiding van MC Kjen D. zouden onze comedy avonden er als volgt
uitzien.
1. 19h
2. 19h15
3. 20h
4. 20h05
5. 20h10
6. 20h20
7. 20h25
8. 20h50
9. 21h15
10. 21h20
11. 22h-22h15
12. +22h15

deuren open Pitch - inkom open
dj warm up sessie
Rolluiken naar beneden / bar gesloten
MC introductie
Starter stand up comedian
MC introductie voorprogramma
Voorprogramma
Pause - Dj sessie
MC korte warm up hoofdprogramma
Set hoofdprogramma (45min +-)
Einde comedy avond met aanvullend nog barmoment
Projectie komende events in Pitch
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Ontvangst artiesten
I.

Rider
Voorbereiding van eventuele eisen van de artiest.
❏
❏
❏
❏
❏
❏

II.

Avond zelf
❏
❏
❏
❏
❏
❏

III.

Catering (via de Kameleon) of intern.
Specifieke snacks of drank
Vrijhouden van groot toilet voor artiesten
Vrijhouden Booth Red Red Wine
Vrijhouden parking op pitch
Indien van toepassing - vervoer regelen voor artiest (treinstation etc.)

Ontvangst in Pitch door Soete & (?).
Drank voorzien + versnaperingen in booth. (chips, kaasjes, …)
Karaoke Systeem / camera podium / tv
Airco niet vergeten / ventilatie manueel aanleggen (gans pitch)
Drink order app uitleggen aan artiesten - rekening van Pitch
Afzonderlijk toilet tonen

Technische details
Plannen met indeling
1.
2.
3.
4.

Blanco
Evacuatieplan
Indeling zitplaatsen
Techniek
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Detailplan 4 techniek :

Klank ;
2 x LD Systems G1 (indien gewenst ; QSC K8.2 of K12.2 beschikbaar)
1 x Monitor QSC CP 12
Audio in-house mengtafel : Behringer X-air XR18 + android tablet
1 x Shure SM58 draad (1 x audio input on stage)
1 x Shure SM58 draadloos (via audio input aan bar)

Lichtplan details:
2 x Briteq BT-100 Led (Warm white - gelijkwaardig aan PC Spot)
3 x Plano Led spot RGB
diverse Led gloeilamp imitatie via dimmer
Besturing ; American DJ MyDMXgo
Verdere technische details;
Standaard lichtprogrammas voorzien;
Voorshow/pauze/na show thema.
+
+
+

Bij deze is het podium weinig verlicht.
Zitgedeelte is hierbij dus goed verlicht.
Backstage ; gewone verlicht - maar indirecte verlichting muren tonen groen.(geen
show.

Tijdens show
+
+
+

Podium verlicht
zitgedeelte is heel sterk gedimd net als buitenverlichting.
Backstage heeft gewone verlichting - maar de indirecte verlichting muren tonen nu
rood - show bezig.

Tijdens de show kan er snel ‘light on public’ gedaan worden.
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V.

Corona maatregelen (versie augustus)

Regels volgens de maatregelen uitgevaardigd op juli 2020.
1.

2.

Inplanning toeschouwers
1.1.
Iedere tafel op 1,5 m afstand van elkaar
1.1.1.
Tafels van 3-4-5 mensen (naargelang boekingen)
1.2.
Bewegwijzering 1.2.1.
Van parking/fietsenstalling naar inkom
1.2.2.
Vanaf inkom naar de tafels
1.2.3.
van de tafels naar het sanitair
Informatie
2.1.
Iedere tafel voorzien van de maatregelen
2.1.1.
aan tafel blijven zitten
2.1.2.
drank bestellen via QR code
2.1.3.
voor sanitair de pijlen volgen
2.1.4.
niet bij andere tafels gaan
2.1.5.
mondmasker gebruik
2.2.
Affiches voorzien bij inkom
2.2.1.
Verplicht mondmasker gebruik
2.2.2.
Aan tafel blijven tijdens show/pauzes
2.2.3.
Drank bestellen via QR Codes

Plan indeling Pitch
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Programma najaar 2021

