
AQUA-DANCEConceptAlgemene uitlegEen adembenemende ervaring, een origineel mega spektakel, 360° in het rond,dat is onze allernieuwste sensatie, de Aqua-Dance. De dansers servereb in een opzwependtempo betoverende, poëtische taferelen. Door de aangrijpende muziek in combinatiemet dit luchtballet heeft deze voorstelling een verbazingwekkende spektakelwaarde.Er verschijnt een watervlak met een transparante bodem, waarin de dansers oogstrelende figuren vormen. Terwijl ze over het water glijden creëren ze met hunhanden en voeten de allermooiste motieven. Een wervelend spektakel dat uwgasten zeker in hogere sferen zal brengen.



AQUA-DANCETechnische TekeningenAQUA-DANCE AQUA-DANCE Technische info v/h gridOptie 1 : Zwevende Unit Optie 2  : Tower Unit   Lengte : Binnenmaat 20,34m  Breedte : Binnenmaat 5,36m  Truss : S52V  Vloer : antislip 18mm  Afrokking : zwart volledig rond  Veiligheid : 1,1m hoge leuning  rondom met staalkabelsConstructiematen ConstructiematenLengte ca. 22m Lengte ca. 25mBreedte ca. 7m Breedte ca. 10 mHoogte ca. 3m Hoogte ca. 7mGewicht op aanvraag Gewicht op aanvraag( gewicht excl.  zeilen, dansers, water en bevestigingsmateriaal voor beide opties )



AQUA-DANCETechnische Vereisten1. Dakconstructie die voldoende drachtkracht heeft en steunpunten om de attractie aan op te hangen.2. Obstakelvrije opbouwruimte van 25 x 10m.3. Bij zwevende constructie , 10 gekeurde takelpunten, horizontaal boven de constructie.4. 10 gekeurde takels van 1 ton met een steel van 2m en de nodige kabels voor de besturing.5. Breitelpunten om de contructie op te spannen om schommelbewegingen te beperken zowel voor optie 1 als optie 2.6. Wateraansluiting ( gardena koppeling ) , waterafvoer ( gardena koppeling ) en 1 x 230V stroompunt voor de dompelpomp.7. Een ruime, verwarmde kleedkamer voor 5 dansers waarin ze zich ook kunnen opwarmen.8. Geluid : 2x monitor voor de dansers bovenop de constructie.9. Verlichting : Boven de constructie min. 10 beweegbare LED spots ( RGB ).10. Verlichting : De truss constructie uitgelichting met LED spots ( RGB ) in de trussen zelf.11. Verlichting : Onder de constructie moeten op gelijke afstanden, 10 beweegbare LED spots ( RGB ).Dansers op hoogteWe hebben 2 mogelijkheden om de dansers op de gewenste hoogte te krijgen voor de act.1. Layher toren van 2,07 x 2,07 x gewenste hoogte ( niet voorzien van afrokking ) met een ingebouwde trap.     Deze zal dan staan op een kopse kant van de constructie. Zo kunnen de dansers onopgemerkt naar boven voor hun act.2. Een driedelige ladder , nadeel is hier dat het publiek de dansers al voor de act begint naar boven ziet gaan.


