GLIMS & GLOMS / SIMO HEISKANEN
’Simo Heiskasen teos onnistuu yhdistämään klassisen teatterityylin mykkäelokuviin, miimikoihin ja
slapstickiin täydellisesti.’
- Jussi Tossavainen, HS

JAM

Herra Hillon hämmennys

Koreografia ja musiikki 		
Esiintyjät				
Visuaalinen suunnittelu 		
Valosuunnittelu			

Simo Heiskanen
Jonna Aaltonen, Mikko Makkonen, Eero Vesterinen ja Simo Heiskanen
Karoliina Koiso-Kanttila
Ville Virtanen

Kesto ja ikäsuositus
Esityksen kesto on 55 minuuttia ja ikäsuositus 4 vuodesta ylöspäin.
Video ja valokuvat
JAM trailer				
JAM esitystaltioinnin vimeo-linkki
Valokuvia 				

https://vimeo.com/220790637
https://vimeo.com/222619764/378fb627b7
http://www.glimsgloms.com/kuvat.html

Teoskuvaus
Herra Jam Hillon mukana kulkee hänen koko omaisuutensa. Rahattomana, kotinsa menettäneenä hän viettää
kiertolaisen elämää ja vaeltaa ympäriinsä laukkujaan raahaten. Kantamusten sisältä löytyy kaikki tarpeellinen,
mutta myös antiikkia, jonka arvon vain herra Hillo ymmärtää. Entisen rihkamakauppiaan kalliimmat aarteet Esmeralda, Vilivili ja Urho heräävät henkiin Hillon kauhuksi ja lasten iloksi.
Romanttisen kaihomielinen ja hykerryttävän absurdi JAM kuljettaa katsojaa haaveellisesta visuaalisuudesta
ilmeikkääseen mimiikkaan ja sähäkkään toimintaan. Tarinankerronta ottaa lapset ja muut klovnien hurmaamat
kämmenelleen yllättävien tapahtumien pyörteisiin. Herra Hillon hämmennys on samaistuttava kokemus maailmasta niin lapselle kuin aikuisellekin.
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GLIMS & GLOMS
TEKNINEN RAIDERI
Teknisen henkilökunna tarve
•
•
•

JAM

Kaksi valoteknikkoa
Ääniteknikko joka on läsnä myös esityksessä.
Näyttämöhenkilökuntaa / rakennusvaiheen apukäsiä 2-3 henkeä

G&G:n valoteknikko ajaa esityksen valot.
Näyttämö
•
•
•
•
•
•

Minimi esitysala 10m x 10m, näyttämön koko ala: 12m x 12m
Mustat sivukatteet
Musta tanssimatto
Harmaa projisointiscreen tai musta takaverho
Ripustusmahdollisuus
1-3 kulissipainoa

Esityksen aikana näyttämölle ripustetaan narujen varaan kevyt, kankainen lavaste, joka jää roikkumaan esityksen loppuun saakka. G&G tuo mukanaan ripustukseen tarvittavat narut, rissat ja haat.

Tarvittava valokalusto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pcs 5 KW fresnell 3 pcs 2 KW fresnell
3 pcs 1 KW fresnell
8 pcs par 64 CP 62
6 pcs etc sours4 zoom 25-50°
8 pcs etc spurs4 19°
20 pcs etc junior zoom
1 pcs mirror ball 50 cm moottoroitu
8 pcs robe dlf wash
8 pcs robe dl7f spot
4 pcs vl 1100ts
10 pcs sgm ribalta rgb
1 pcs MA2 for controlling
1 pcs MDG Hazeria käytetään harjoituksen ja esityksen aikana tasaisen savuverhon 		
aikaansaamiseksi.

Jos mahdollista, palohäyttimien tulee olla poiskytkettynä esityksen aikana ja tästä tulee ilmoittaa paloviranomaiselle. Myös ilmastointi tulee olla poiskytkettynä, tai jos ilmastointi on toiminnassa, tehon
tulee olla alhainen, jotta näyttämösavu pysyy näyttämöllä. Käytämme mielellämme näyttämösavua,
jos nämä ennakkotoimenpiteet ovat mahdollisia.
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GLIMS & GLOMS
TEKNINEN RAIDERI
Erikoisvalokalusto

JAM

Glims & Gloms tuo mukanaan 1 pcs Astra led AX1. Tätä varten tarvitaan 1 dmx output näyttämön
etuosassa. Ohessa stage plot.
Tarvittava äänikalusto
•
•

Pro tason PA-järjestelmä, stereo, full-range, joka kattaa koko katsomon.
2 langatonta järjestelmää: 1 headset ja 1 handheld telineessä (tämä voi olla myös langallinen).
Pro tason monitorointi näyttämön sivukulisseissa koko näyttämöalalle.
Pro tason äänimikseri, jossa efektejä laululle ja puheelle tai erillisiä efektilaitteita.

•
•

Ääni ajetaan Qlabilla joko tilaajan tai Glims & Glomsin kalustolla - tietokone ja äänikortti. Musiikki on
tallenne.
Rakennusaika
Yhteensä 8 tuntia - lavasteiden pystytys, äänentoiston ja valojen rakennus 4 tuntia, soundcheck, valojen
ohjelmointi ja näyttämöharjoitus 4 tuntia.
Rakennuksen aikataulu, jos ensimmäinen esitys on illalla klo 19
Klo 9		
		
		

Esitystilan saapuminen, kaluston, rekvisiitan ja pukujen purku. Erityisesti tässä vai-		
heessa tilaajalta toivotaan paikalle kahta valoteknikkoa, ääniteknikkoa ja kahta näyt-		
tämöhenkilöä.

Klo 9-13

Valorakennus, ripustus ja suuntaus

Klo 11-13

Äänen rakennus ja testaus

Klo 13-14

Lounastauko

Klo 14-15

Valojen ohjelmointi ja soundcheck

Klo 15-17

Harjoitus ja läpimeno

Klo 17-18

Korjaukset

Klo

18

Näyttämö valmis

Klo

19

Esitys

Pukuhuoneet
Tarvitaan kaksi hyvin valaistua ja mielellään suurin peilein varustettua pukuhuonetta.
Yhteydenotot:
Simo Heiskanen
simo.heiskanen@glimsgloms.com
+358405701129
glimsgloms.com
Valosuunnittelua koskevat yhteydenotot:
Ville Virtanen
tvv@me.com
+358 41 5461256
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