Rider De Drijvende Diva
Omschrijving: Een dame gekleed in en enorme rok gemaakt van paraplu’s drijft majestueus
voorbij terwijl ze het publiek toezingt. De diva wordt voortbewogen door twee sierlijk
‘waterlakeien’ (zwemmers) en komt langzaam dichterbij. Het beeld is geïnspireerd op het
kostuum uit de zeventiende eeuw en het Hollandse landschap. De Drijvende Diva roept
associaties op met zeemeerminnen en schipbreukverhalen: Het spookbeeld van een
dwalende dame op zee, verdronken in een vroegere tijd...
Het kostuum wordt gedragen door sopraan Frédérique Klooster. www.frederiqueklooster.nl
Frédérique zingt aria's van onder andere Mozart en Puccini. Programma onder voorbehoud.
Afmetingen: Hoogte is 2,5 meter, diameter 2 meter.
Vereisten:
-

Een geschikte plek (op het droge) om de installatie op te bouwen van minimaal 5 x 5
meter.
Een lage kade om de installatie te water te laten.
Een geschikte plek zoals een steiger of brug zodat de zangeres van bovenaf in en
uit het kostuum kan klimmen. Zo mogelijk uit het zicht van het publiek!
De installatie wordt voortbewogen door twee zwemmers in wetsuits. Het water moet
diep genoeg (min. 1,5 meter) schoon en veilig genoeg zijn om in te zwemmen.
Doorloop met soundcheck.
Een geschikte ruimte voor de zangeres om in te zingen.
Afsluitbare kleedkamer voor 3 personen bij voorkeur met douche (voor de
zwemmers).

Geluidsinstallatie (verzorgd door de opdrachtgever):
-

PA met twee inputs.
CD speler of aansluiting usb-stick.
Bij voorkeur een kinbeugel condensator microfoon, geschikt voor klassieke zang.
Anders een wireless handheld microfoon.
Bij voorkeur een draadloze in-ear monitor, of twee monitors aan de kant op het water
gericht.
Er is een technicus nodig voor de bediening tijdens de sets en tijdens de doorloop.

Opbouwtijd:

Ongeveer 2 uur opbouw (met verlichting langer) Afbouw: 1 uur.

Aantal personen:

Vier. Iemand voor opbouw, zangeres en 2 zwemmers.

Speeltijden:

Één tot drie optredens van maximaal 20 minuten (met pauzes van

N.B. Opdrachtgever is verplicht te allen tijden in publiciteitsuitingen de act te vermelden als
‘De Drijvende Diva’. Concept en kostuumontwerp Victorine Pasman.

