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Engels totaal 152/201
Dekkend tegen 195
Tegen met 1 PAR 118 op workmate
speciaaltje onscherp op workmate
speciaaltje onscherp op het midden
eigen licht (hanglamp) boven workmate 
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Lichtplan Troosten, Jochen Otten, toelichting. 
 
Het lichtplan voor de voorstelling “Troosten” van Jochen Otten is vrij 
simpel en kan makkelijk vanaf een paar lijntjes gedraaid worden. 
De basis is een Engels gesteld totaal met een dekkend tegen L195. 
Front en tegen niet op de zijafstopping, svp. 
Dit is de voornaamste speelstand.  
Links van het midden, iets naar achteren, staat een workmate met 
daarboven een hanglamp. Die worden uitgelicht met een onscherp  
speciaaltje OW, met een tegen 118. 
Jochen loopt een aantal keren naar de workmate. (Zie cuelijst.) 
Dan gaat de hanglamp aan op 50%, het speciaaltje en het tegen aan, 
en het totale front iets terug in sterkte. Om het extra mooi te maken, 
kan bovenop die 50% van de hanglamp nog een chase gemaakt 
worden, waardoor de hanglamp snel gaat knipperen op 75%. 
Voor het einde van de voorstelling een onscherp speciaaltje OW op 
iets rechts van het midden. Het front langzaam uit faden, zodat alleen 
het tegen en het speciaaltje overblijven, en dan na twee tellen een 
blackout.De positie van de speciaaltjes wordt bepaald in overleg met 
Jochen. 
 
Jochen heeft ook een valautomaat bij zich, die werkt op een 
elektomagneet. Deze kan,met ballast, aangesloten worden op een 
dimmer. Deze dimmer in alle standen meeprogrammeren op  
100 %, tot het moment van vallen. 
 
Jochen reist meestal zonder technicus, en zal helpen met het stellen. 
Zijn er desondanks vragen, aarzel niet te bellen. 
 
Olaf Paulisse 06 53 22 62 70 


