
Spot channel # LEE Plaatsing Focus
Tegenlicht PC 1,2 198+flap op trek boven achterwand decor, 4PC's voor een  egaal verspreid tegenlicht egaal licht binnen het speelvlak, vanaf 20cm vóór wanden afsnijden
Tegenlicht PC 3,4 118+flap op trek boven achterwand decor, 4PC's voor een  egaal verspreid tegenlicht egaal licht binnen het speelvlak, vanaf 20cm vóór wanden afsnijden
Top achterwand Profiel 6,7 158+messen op trek juist vóór achterwand decor, boven midden van de wanddelen groot op achterwand, afsnijden van vloer en achter het decor
Top achterwand Profiel 5,8 158+messen op trek boven midden van zijwanden, boven midden van de wanddelen groot op achterwand, afsnijden van vloer en achter het decor
tegen raam rat Profiel 9 200+frost254 op trek 1,20m achter het decor ter hoogte van raam cour iets groter dan het raam jardin, zwarte doos afsnijden!
Top glitter Profiel 10 134 op trek 1,40m vóór de achterwand op overgang wand midden Jardin - deur J Toplicht, scherpe cirkel 1,50m
tegen radio Profiel 11 200+messen op trek iets achter plaats van de radio Bovenkant radio op tafeltje scherp uitsnijden, niet voorbij de randen gaan
Front PC 12,13,14,15 156+flappen Zaalbrug Volledig front van bovenkant decor tot voorkant podiumvloer
front klok Profiel 16 152+messen Zaalbrug klok volledig uitlichten, niet over de randen gaan en soft naar oranje kant
Front Baron jardin Profiel 17 152+messen Zaalbrug deuropening cour tot aan zwart doekje, soft of met frost
Front Baron Cour Profiel 18 156+messen Zaalbrug deuropening cour tot aan zwart doekje, soft of met frost
Front Boek jardin PC 19 152+flappen Zaalbrug midden podium, persoon zit op podium met voeten over de rand

hoofd tot voeten 
Front Boek cour Profiel 20 200 Zaalbrug scherpe cirkel vooraan midden OP podium: Joran moet 

zittend en staand uitgelicht worden.
Front raam rat Profiel 21 OW+messen Zaalbrug kleine cirkel over de jardin onder-hoek van raam jardin, soft
Bubblemachine groot Joran 22 staat op de grond in coulisse jardin, achter de klok
Bubblemachine klein Joran 23 hangt in een trek op gelijke lijn met het groot bubblemachine, 

zodat de bubbles boven de radio naar beneden vallen
Bliksem Profiel 24 200+messen op statief, ongeveer 1,80m hoogte, in lijn van achterwand decor in coulisse cour. 

Diepte 4,10m van rand podium.
Middelpunt statief op zo een 4,60m uit het midden. 

schijnt in coulisse jardin zonder de doeken en decor te raken. Bovenaan: snijden 
onder de zwarte doos aan het raam. Onderaan: juist onder de raampjes snijden. Niet 
door de raampjes laten schijnen. 

Zaallicht 25 algemeen publiekslicht
kaartenroller 'glitter' Joran Vaste Span. hangt naast de 'Top glitter' profiel wordt bediend met een afstandsbediening vanaf de regie
hazer in coulisse jardin ter hoogte van deuropening jardin deze is van de theaterzaal zelf, wordt niet meegebracht.
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Cuelist Wanneer Wat
Muziek 1 Muziek speelt vóór binnenkomen publiek
Muziek 2 Bij sluiten zaaldeuren
Cue 1 Publiek Haze geven
Cue2 Spreken Rat
Cue 3 na 'de 3 geheimen gaat ontrafelen' rustig infaden op climax muziek
Cue 4 PLING' in muziek = radio bump in
Muziek Indien mogelijk muziek pannen naar Cour tot aan Cue 5
Cue 5 radio uit als Joran wegloopt met radio fade out
Cue 6 wanneer Joran door deur gaat = licht op rat
Cue 7 rat weg =  licht uit fade out
Cue 8 Joran vooraan midden van podium+openen boek = bliksem fade in
Cue 10 wanneer de Baron 'JAHON' zegt snel
Cue 11 na 'veel succes, de toverbaron'
- zaallicht aan als vis zegt 'kwallen die naar ons kijken' zaal zachtjes infaden
- als kind op podium is zaal zachtjes uitfaden
Muziek 3 Applaus voor kind
- applaus voor kind zaal zachtjes infaden
- wanneer kind terug op zijn plaats zit zaal zachtjes uitfaden
Muziek 4
Cue 12 bliksem samen met muziek bij "onderbroek naar sok"
Cue 14 wanneer de Baron 'JAHON' zegt
Cue 15 na spel met het boek
Cue 16 "kapotte lamp" = na flikkering met groen doekje
Cue 17 als Joran doek in kist legt gaat de lamp terug aan
Muziek 5 Joran neemt het zeepsop uit de koffer
- Joran ruikt 2de keer aan sok uit emmer Bubblemachines AAN
- Tijdens zokken aan draad hangen op "stop muziek" Bubblemachines UIT
Cue 18 na ophangen zokken "bliksem" samen met muziek
Cue 19 na de bliksem
Cue 20 wanneer de Baron 'JAHON' zegt
Cue 21 na spel met het boek
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wanneer Jaron de accordeon terug in de kist legt => in het terug omhoog komen



Cuelist Wanneer Wat
Cue 22 Joran doet zijn jas aan + glitters met afstandsbediening
Cue 23 Na groeten Joran (loopt naar de klok)
Cue 24 Joran is weg door de deur
Cue 25 Je hoort de baron stappen
Cue 26 Baron is weer weg
Cue 27 Applaus 2de keer
Cue 28 Joran weg en zaallicht aan


