
Concept en technische info van het  DUVEKOT.
 

De duiventil is gebouwd in de vorm van een grote zeszijdige ‘kiosk’, met een 
puntdak,  charmant  en  feeëriek  beschilderd,  met  binnenin  een  wondermooi 
schouwburgdecor,  met  duif-poppetjes  in  vele  vormen  en  poses  (geen  twee 
duifjes  zijn  de zelfde)  en met  leuke lichteffecten,  en …  een pianist  die  live 
speelt. Letterlijk dus een éénpersoonsconcertzaal, de kleinste concertzaal van de 
wereld.

De Duiventil wordt gedemonteerd vervoerd in een bestelwagen. Ze bestaat uit 
modules die met een scharnier- en kliksysteem makkelijk in elkaar passen. Het 
geheel  wordt opgebouwd door één of twee  eigen techniekers en duurt  zo’n 
kleine twee uren. De constructie is waterproof en stabiel. 

 
PERSONAGES

De pianist is feeëriek gekleed als concertpianist.  
Naast de muzikant is er ook een duivenmelker die het publiek aanstuurt.

 
BELEVING

Het publiek beleeft (delen van) het concert door binnen te gluren via ‘kijkgaten’, 
en door te luisteren naar de pianomuziek via koptelefoons die naast de kijkgaten 
in  de  buitenwand  zijn  opgehangen.  Op  hetzelfde  moment  kunnen  10 
toeschouwers kijken en luisteren. Bedoeling is dat die een korte tijd luisteren 
(per compositie, of 3 à 5 min naargelang de omstandigheden en de zin).

 
TIJDSPERIODES MUZIKANT

• De intentie is om in tijdsperiodes van zo’n 35 minuten te spelen en dan 
telkens een pauze in te lassen. Zo kom je aan 3 à 4 ‘concertperiodes’ over 
een periode van 3 à 4 max 5 uren.  Met één keer een iets langere pauze. In 
overleg kan dit worden aangepast.

 
AFMETINGEN

• de duiventil heeft een diameter van een goede 2 m, de (vrije) hoogte is 
meer dan 3 m – gemakshalve voor de bouw is een hoogte van 4 m het 
best.

• de ruimte errond moet ook vrij blijven, neem idealiter zo’n 7 x 7 m 
ongeveer.

• het is ook belangrijk dat de duiventil in een relatief geluidsarme zone 
wordt opgesteld (lees: niet naast een rockpodium of een springkasteel), al 
zijn de headphones prima



ONDERGROND
• graag een effen, stabiel en droog grondoppervlak aub. Mag op gras, maar 

dan liefst enkele rijplaten voorzien.
• de zone moet ook bereikbaar zijn met een bestelwagen. (geen LEZ).

 
ELEKTRICITEIT

• stroompunt van 220 V, 36 Amp, vlakbij de plek waar de duiventil komt 
(max. enkele meters).

 
ASSISTENTIE

• graag enkele helpende handen (2 pers) bij op- én afbouw. De duiventil is 
zo gemaakt dat die heel snel kan op- en afgebouwd worden.

• graag ook een permanent aanspreekpunt (bereikbaar via telefoon), in geval 
van ‘calamiteiten’.

 
DRINKEN & CATERING

• graag een hapje en een drankje voor 3 à 4 personen): een belegd broodje, 
festivalcatering, frisdrank, koffie, een pintje …

 
BEHEER EN BEWAKING

• De beveiliging van de duiventil is een bijzonder aandachtspunt. In het 
bijzonder in de pauze-periodes. Hou er inderdaad rekening mee dat de 
pianist niet continu kan spelen.

o Bij pauze-momenten: door middel van afsluitbaar bouwhek die rond 
de duiventil moet worden geplaatst.

o En/of … in overleg ook door de aanwezigheid van een security-
persoon tijdens de pauze-momenten.

CONTACT 
• 32-(0)485-44 63 64 • info@connyjazz.com • www.connyjazz.com 
• 32-(0)486-87 40 46 • bert@cirq.be • www.cirq.be 
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