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Technische Fiche Circus Marcel – Home Made – 2017 
 

Voor meer info en/of vragen, contacteer Joppe Wouters : +32 486 80 74 08; joppe@circusmarcel.com 
 

 Min grondoppervlak voor de speelplek  : 14m breed en 18m diep 

 Vrije hoogte : min 9m. 

 Extra ruimte voor publiek. 

 Elektrische aansluiting : één stopcontact van 16A - 230V op max 50m. 

 Wateraansluiting (tuinslang is prima) in de buurt (of bidons met +- 50l water voor de smidse). 

 Grondoppervlak vlak en horizontaal. 

 Liefst grasveld want de structuur wordt verankerd met 12 piketten tot 120cm in de grond. 

 !! De ondergrond moet vrij zijn van alle mogelijk leidingen.  Het is aangewezen een plan van eventuele gas-, 
elektriciteits- en waterleidingen aan te vragen bij de gemeente.  Indien er toch schade wordt veroorzaakt door het 
slaan van piketten, is de organisator als enige verantwoordelijk. 

 Locatie zo rustig en stil mogelijk, zeker tijdens de voorstelling. 

 Trapeze-installatie en grote aanhangwagen staan op het speelvlak. 

 Parkeerplaats voor 2 auto’s dicht bij de speelplek. 

 Catering voor 4 volwassenen (incl één vegetariër) en 2 kinderen. 

 De voorstelling begint met het smeden van piketten in een echt smidsevuur.  Gelieve de brandweer ervan op de 
hoogte te brengen indien nodig.  Het aanvragen van een eventuele toelating ervan gebeurt door de organisator.  

 Het smeden van de piketten begint ongeveer 25minuten voor aanvang van de voorstelling.  Gelieve rekening te 
houden met bijhorend lawaai van het kloppen van de hamer op het aambeeld. 

 Tribune, stoelen, banken of tapijt worden altijd gewaardeerd door het publiek.  Opstelling ervan in samenspraak. 

 De voorstelling kan met eigen belichtingsmateriaal uitgelicht worden.  We beschikken over een lichtinstallatie op 
maat, die, samen met de geluidsinstallatie en het smidse vuur niet meer nodig heeft dan één 16A stopcontact zoals 
hierboven vermeld.  
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