
26 september 2021

TEKNISK RIDER FÖRESTÄLLNING : UTOPIA
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



Bilaga 2 OK och inte OK:



Bilaga 3 Våra fordon

LISTAN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS

Fordonstyp Ägare Märke Reg.nr. Totalvikt Längd Höjd Bredd

lastbil Circus I Love You AB Scania ASX 751 27000kg 9,5m 4m 2,55m

släpvagn Julien Auger Lider FS 460 VR 2500kg 7,53m 2,45m 2,15m

skåpbil Sade Kamppila Volkswagen JEB 804 2800kg 5,11m 1,90m 1,84m

släpvagn Julien Auger Martz FG 242 EF 2700kg 5,67m 2,80m 2,11m

skåpbil Thibaud Rancoeur Volkswagen EF 692 TD 2800kg 4,89m 1,96m 1,90m

husvagn Benoît Fauchier Fendt EON 805 1500kg 7,30m 2,50m 2,30m

skåpbil Oskar Rask Toyota GKZ 507 2935kg 5,14m 1,94m 1,9m

husvagn Oskar Rask Hobby PNL 808 810kg 5,3m 2,43m 2,1m

husbil Per Tillö Volkswagen EZX 44J 2068kg 4,74m 2,05m 1,87m

skåpbil Julia Simon Volkswagen CT 615 RM 3200kg 5,76m 2,6m 1,92m

husvagn Thibaud Rancoeur FQ 487 KR



Bilaga 4 Gradäng


