THE RUNWAY
TIMESLOT
1 timeslot = 45 min. (30min show op de Main Stage & 15min défilé op de
zij-catwalk
max. 2 timeslots/dag
min. 6 modellen voorzien
vermelding programma in media kanalen THE HAIR PROJECT
1x timeslot 900 EUR (excl. btw)
2x timeslot 1.600 EUR (excl. btw)
3x timeslot 2.100 EUR (excl. btw)
4x timeslot 2.400 EUR (excl. btw)

INFO
✔een timeslot op THE RUNWAY duurt 45 minuten en bestaat uit
aansluitende 2 presentaties:
>> 30min. op de Main Stage voor een haarmodeshow. Een cameraman is
voorzien voor life captatie en projectie van de show op 2 grote schermen.
>> 15min. op de zij-catwalk (meteen aansluitend op de presentatie van de
main stage) voor een haarmode defilé. De main stage en de zij-catwalk
zijn met elkaar verbonden door een kort looppad die de modellen moeten
overbruggen. De passage op de zij-catwalks laat de bezoekers toe om de
modellen van dichtbij te bekijken en foto’s te nemen. De kapper mag
eventueel ook op de catwalks nog wat styling afwerken bij de modellen.
✔voorzien door de organisatie: regie, stages, belichting, geluid,
intercomsysteem, beeldschermen, live captatie, zitfaciliteiten voor publiek
(800 seats + extra staanplaatsen.
✔door u te voorzien: aanleveren muziekcompilatie, beeldmateriaal en
draaiboek van uw show aan de regie. Stylist, make-up artist &
choreograaf ook door uzelf te voorzien / financieren.
✔een deelname via THE RUNWAY is ook inclusief gebruik preproom
(min. 6
modellen / max. capaciteit van 12 modellen) met volgende
voorzieningen: tafels, stoelen, stroompunten, verlichting, kledingrekken
met hangers, 2 passpiegels, gemeenschappelijk gebruik van wasbak met
koud en warm water. Catering is niet inbegrepen. Er zal een backstage
cateringpunt aanwezig zijn waar u belegde broodjes, soep, frisdranken,
koffie en thee kunt aankopen /excl. voor backstage staff – geen
bezoekers dus ook geen wachttijden!
✔een draaiboek met meer info wordt uiterlijk 8 weken voor het event
opgestuurd.
✔repetities op zaterdag 23 februari 2019 (tijdstip bij regie reserveren!)

