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KJØKKENET 

Tekniske spesifikasjoner DKS-forestillinger 

Kjære skolen, 

Vi kommer selv med alt det nødvendige utstyret for å gjennomføre forestillingen vår hos 
dere. Men for at vi skal klare å gi dere en forestilling og starte til riktig tid er vi helt avhengig 
at dere forbereder følgende:  

1. Vi kommer ca. 2 – 2,5 timer før forestillingen for å rigge, slik at da må rommet være
tomt/klart.

2. Vi trenger en ansvarlig person som kan ta oss i mot når vi kommer, og vise oss
spillerommet, stikkontakter, garderobe mm

3. NB! Vi trenger minimum 2 voksne personer som bærehjelp når vi kommer og når vi drar,
for å hjelpe oss med å bære tungt utstyr. Dette er et punkt som ofte uteglemmes på skolene,
noe som kan føre til at forestillingen blir forsinket. Vi ber om at dere er ekstra påpasselige
med dette.

4. Vi behøver et spilleområde på gulvet på minimum 6 meter (bredde) x 5 meter (dybde)
med et rent, flatt, gulv. Minimum 3 meter til taket.

5. Det er viktig at rommet kan gjøres helt mørkt (BLENDES) med gardiner etc. Dette bør
være gjort før vi kommer.

5. Vi behøver et område for publikum med matter, benker og stoler. Vi ber om at dette
IKKE settes ut før vi kommer slik at vi kan finne det best egnede oppsettet. Vi trenger hjelp
fra elever eller lignende til å sette ut stoler etc.

6. Vi kommer med lyskastere og lydutstyr og trenger 4 x 16 amp strømuttak. Dette kan
være 4 vanlige stikkkontakter. Vi trenger tilgang til sikringene.

7. Vi trenger et omkledningsrom/garderobe til skuespillerne I nærheten av spillerommet. Det
må være speil der.

På forhånd tusen takk for hjelpen! Vi gleder oss til å spille hos dere! 

Jo Strømgren Kompani 


