
26 september 2021

TEKNISK RIDER FÖRESTÄLLNING : BEAUTIES
Att tillhandahållas av arrangören

Vissa särskilda kommentarer, baserade på kompaniets tidigare erfarenheter, är
markerade i grönt.

1) Plats för cirkustältet

❑ Storlek: 25 X 27 meter, med 12 meter fritt utrymme i höjdled (utan
trädgrenar, kablar osv) över hela ytan.

❑ Marken ska vara jämn och lätt tillgänglig för en tung lastbil med släpvagn
(längd: 18 meter, höjd: 4 meter, vikt: 27 ton). Fordonet kommer att stå
parkerat på platsen medan tältet reses.

❑ Platsen ska vara nåbar med bilar och användbar även vid dåligt väder.

❑ 40 tältpinnar (diameter: 40 mm, längd: 1,20 meter) måste kunna slås ner
i marken för att förankra tältet.

❑ Arrangören ska göra tydliga markeringar på platsen av var det finns
ledningar eller kablar mindre än 2 meter ner i marken. Markeringarna ska
vara gjorda innan kompaniet anländer. Kompaniet kommer inte att vara
ansvarigt för skador som beror på avsaknad av sådana markeringar.

❑ Platsen ska vara tillgänglig från ankomst dagens morgon till kl 12:00
på avresedagen.



❑ Om marken är täckt av gräs ska gräset vara klippt och ihopsamlat före
kompaniets ankomst.

❑ Arrangören ansvarar för att, om det skulle behövas, ta bort och lägga
tillbaka gatsten eller annat som är i vägen för tältpinnarna. I annat fall kan
kompaniet inte göras ansvarigt för eventuella skador.

❑ Markens högsta tillåtna lutning är 4%.

❑ En 5-pols 32A CEE el-anslutning ska vara framdragen till tältet.
Arrangören ansvarar för att tillhandahålla en stabil elförsörjning.

❑ Dricksvatten måste finnas tillgängligt på platsen för boende, via slang
med standardanslutning för trädgårdsbevattning.*

❑ Arrangören ansvarar för att en lämplig plats för hantering av avloppsvatte
(byggbod för toa/dusch) finns inom eller högst 25 meter från platsen.*

❑ En stor behållare för avfall ska finnas på plats från ankomstdagen. Behållare
för sortering och återvinning uppskattas!

❑ Om marken i tältet blir lerig eller våt under föreställningarna ska
arrangören tillhandahålla tillräckligt med grus eller bark för att täcka
8m2. Detta både för publikens trevnad men särskilt för att undvika att
scenen blir fuktig.

* Om detta inte uppfylls så är inte platsen möjlig att bo på. Arrangören är skyldig att
bekosta säkerhetsvakt dygnet runt för tält och betala alla kompani medlemmar och
deras familjer för vistelse på ett närbeläget hotell.

KONTAKT

Tveka inte att kontakta Benoît om ni har några
frågor : )

Benoît Fauchier
tel : 0046 704051167

email : benoit@circusiloveyou.com

mailto:benoit@idealcirkus.com


Bilaga 1

Exempelskiss - möjlig uppställning tält + fordon, minimal platsanvändning. Anpassas utefter plats.



Bilaga 2 Transport

Total lista på fordon för de 7 medföljande under turné är idag inte klar. Kontakta oss för
detta.



Bilaga 3 Gradäng


