ANNA ROIG & ÀLEX CASSANYES BIG BAND PROJECT ‘La Tendresse’

NECESSITATS TÈCNIQUES
Aquesta fitxa tècnica contempla les condicions ideals per la realització de l'espectacle. Cap la
possibilitat de reducció o adaptació en alguns apartats si la sala no reuneix totes les
possibilitats, previ acord entre ambdues parts.
L’espectacle requereix de teatres amb la configuració a la italiana.
1. ESCENARI I ESPAI ESCÈNIC
Les dimensions optimes necessàries per al desenvolupament són:
• Fons: 12 m
• Ample total d’escena: 10 m
L’espectacle requereix la màxima foscor possible tant a la sala com a l’escenari.
Necessitem que l’escenari tingui sortida lateral.

2. PERSONAL DEL TEATRE
2.1.MUNTATGE:
2 Tècnics capaços de dur a terme el conjunt del muntatge. Hauran de conèixer el teatre i el
funcionament dels equips tècnics d’aquest.
2.2.FUNCIÓ:
1 Tècnic responsable del teatre que coneguin el funcionament dels equips tècnics.
2.3.DESMUNTATGE:
Al final de la funció, l’equip del teatre ajudarà a la companyia a desmuntar.

3. IL·LUMINACIÓ
3.1. PROJECTORS:
• 13 PAR64 cp62 1kw
• 14 PC 2kw
• 2 PC 1kw
• 6 ETC 25-50 750w
• 4 Panorames asimètrics 1kw
3.2. REGULACIÓ I CONTROL:
• La companyia portarà la Taula de llums.
• equip de regulació de 40ch de 2kw per canal
3.3. ESTRUCTURES I ACCESSORIS:
• Llums de guàrdia a l’escenari per senyalitzar els accessos a escena.
• La companyia necessitarà 2 carrers per a muntar 4 PARs a boca (opció Tripode).
• La companyia necessitarà 4 peanes per a 2 panorames i 2 PC.
• El teatre proporcionarà tot el material necessari per al correcte muntatge dels equips
d’il·luminació, segons el planell que s’adjunta.

PLÀNOL DE LLUMS
CONTACTE: Ignasi Solé. Tècnic de Llums
+34 661 84 94 45
ignasitc@gmail.com

ALTRES NECESSITATS TÈCNIQUES
Infraestructura necessària. 16 faristols d’orquestra opacs negres, 14 cadires pels músics i 1
tamboret
Backline. A càrrec de L’ARTISTA.
Camerino. Es posarà a la disposició de L’ARTISTA tres camerinos per a canviar-se (2
individuals i 1 col·lectiu), a prop del lloc d’actuació, amb WC, aigua corrent, mirall, taula i
cadires
Càtering. L’ORGANITZADOR preveurà per L’ARTISTA 2 garrafes de 8 litres d’aigua (en cap
cas botelles d’aigua petites). I s’agrairà, sempre que sigui possible, càtering de cortesia.

