Petertainment
Voorwaarden voor een goede show
Er zijn een aantal voorwaarden gesteld die in het belang van de gasten zijn. Het zou vervelend
zijn als de gasten het niet kunnen volgen. Vaak kan dit makkelijk voorkomen worden door
met de volgende dingen rekening te houden.

Voorwaarden voor een centrale kindershow
1. Het gehele publiek kan het goed zien.
2. Er is goed licht, ook goed zaallicht.
3. Geen grote afstand tussen de speler(s) en het publiek.
4. Bij meer dan 100 kinderen is een podiumpje wenselijk.
5. Bij groepen groter dan 40 kinderen is er een goede geluidsinstallatie.
Deze kan ik eventueel zelf verzorgen. Ik heb zelf een headset (draadloze microfoon).
6. Kinderen zitten vooraan en de ouders zitten achteraan.
7. Kinderen jonger dan 3 jaar zitten bij de ouders.
8. Iedereen kan zitten. Liefst op stoelen en banken. Eventueel vooraan op matten of op
doeken.
9. Geen andere activiteiten in dezelfde ruimte terwijl de show bezig is.
10. Geen pratende volwassenen, deze leiden vaak de aandacht van de kinderen af.
11. Tijdens de show niet eten en drinken (krak, krak en rinkel). Een pauze is altijd mogelijk.

Voorwaarden bij centrale act voor volwassenen
1. Het gehele publiek kan het goed zien.
2. Er is genoeg licht.
3. Geen grote afstand tussen de speler(s) en het publiek.
4. Bij groepen groter dan 50 personen is er een goede geluidsinstallatie.
Deze kan ik eventueel zelf verzorgen. Ik heb zelf een headset (draadloze microfoon).
5. Iedereen kan zitten.
6. Geen andere activiteiten in dezelfde ruimte terwijl de show bezig is.
7. De gasten verstoren de show niet.
8. Tijdens de show wordt er geen eten en drinken geserveerd. Een pauze is altijd mogelijk.
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