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Calida Ateş Kabaresi için Teknik Gereksinimler 

 
 

Donanım gereksinimleri 

 Performansın kapalı mekanda istenmesi halinde, alanın yeterli havalandırma donanımına 

ve minimum 4 metre tavan yüksekliğine sahip olması gerekmektedir. 

 Zemin sert, düz ve pürüzsüz olmalı, ıslak ve kaygan olmamalıdır. Zemin kaplaması olarak 

halıfleks tercihtir. 

 Ateş performans ekibi tarafından gösteri esnasında güvenli giriş ve çıkışların 

yapılabileceği, izleyici erişimi ve görüş alanında olmayan, sahne yakınlarında bir yakma 

ve bir söndürme noktası kurulumu olacaktır. Yakma ve söndürme noktası seyircinin 

görebileceği bir alanda ise, alanın kamufle edilebilmesi için gerekli paravanlar müşteri 

tarafından sağlanacaktır. 

 Sahnenin, yakma / söndürme noktalarının ve aralarındaki yolların prova ve performans 

esnasında boşaltılmış olması gerekmektedir. 

 Seyirci ile sahne arasında minimum 4 metre mesafe olmalıdır. 

 Seyircinin sahneye herhangi bir yolla ulaşımının olmaması gerekmektedir. 

 Mekan güvenliği ile performans ekibi ateş güvenlik sorumlusu gösteri öncesinde mutlaka 

görüşmelidir. 

 Prova ve performans esnasında alan yangın güvenliğinden performans ekibi sorumlu olup, 

alan güvenliği kesinlikle müdehale etmemelidir. 

 

 

Kurulum zamanı:  

 Seçilecek enstümanlara bağlı olarak gösterilerin süresi 10-24’er dk. arasında 

değişmektedir. 

 Setler arasında minimum 60 dakika ara olmalıdır. 

 İlk set hazırlık süresi: Performans ekibinin sayısına bağlı olarak gösteriden önce 90 - 120 

dakikadır. 

 Toplanma süresi 45 dakikadır. 

 Gösteri öncesinde, minimum 60 dk. ışık, ses ve teknik prova için ayrılmalıdır. 

 

 

Işık: Teknik provada belirlenir. 

Müzik: USB bellek ile mp3 formatında verilir. Ses sistemi müşteri tarafından sağlanacaktır. 

 

 

Kulis: 

 Gösteri alanına olabilecek en yakın noktada bulunmalı ve içinde masa, sandalye, ayna, 

elbise askı noktaları olmalıdır.  

 Isınma ve makyaj için sahne yakında konumlanmış ısıtmalı ve güvenli bir alan 

gerekmektedir. 

 Minimum 40 m² kulis: 

o Gelecek 8 – 12 kişinin rahatlıkla kostüm ve malzeme hazırlığı yapabilecekleri 

büyüklükte olmalıdır. İçinde elektrik donanımı ve aydınlatma olmalıdır. 
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o Mümkünse soğuk ve sıcak su, hafif atıştırmalıklar (meyve, kuru yemiş vb.) 

bulundurulmasını rica ederiz. 

 

Yiyecek 

 Etkinlik saatine göre düzenlenmiş kahvaltı, öğle ve akşam yemeği 

 Ekibe göre vegan ve vejetaryen seçenekler bulundurulmalıdır. 

 

Konaklama 

 Şehir dışı işlerinde konaklama organizasyona aittir. 

 Minimum 3* sınıfında, 

 Gösteri alanına yakın, 

 Double odalar ile konaklama. 

  

 


