Fitxa tècnica

Fitxa tècnica
MATERIAL DE SO

NECESSITATS DE CAMERINOS

La companyia disposa de tot el
material de so per fer l’espectacle.

Camerino per a 1 intèrpret, equipat amb
llums, miralls, cadires, taula, calefacció o
aire condicionat.

NECESSITATS DE PERSONAL
Muntatge: 4 h aproximadament
1 tècnic polivalent que ajudi durant el
muntatge.
Funció: 40 minuts
1 tècnic responsable de la sala, que
conegui perfectament el funcionament
dels equips i hagi estat present
prèviament al muntatge de
l’espectacle.
Desmuntatge: 1 h aprox.
1 tècnic polivalent que doni un cop de
mà durant el desmuntatge. Els horaris
de muntatge i desmuntatge són
aproximats. Els acabarà de concretar el
cap tècnic de la cia. depenent de l’espai
escènic, del lloc i de l’hora de l’actuació.

ALTRES NECESSITATS
- L’escenari ha d’estar net d’elements a
l’inici del muntatge.
- Aigües embotellades per al muntatge, la
funció i el desmuntatge, per a tot el
personal de la cia.
- Reserva d’un espai per a la furgoneta per
a la descàrrega i la càrrega de
l’escenografia, i pàrquing durant tota la
permanència de la companyia per a la
furgoneta.
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ESPAI ESCÈNIC
ESCENARI IDEAL
8m d’ample (+ 5m per cada espatlla lateral) x 8m de fons x 6m d’alt

ESCENARI MÍNIM
6m d’ample (+ 0,5m per cada espatlla lateral) x 6m de fons x 3,8m d’alt
L’espai escènic consta d’una lluna de 2,40m de diàmetre disposada verticalment al centre i al
fons de l’escenari (a 6m de boca) i 5 estrelles distribuides per tot l’espai.
Dins de l’espai escènic hi conviuen un projector (cia), una màquina de fum (cia), una màquina
de boira (cia), un ventilador i necesita un canal dimmer. El dimmer amb càrrega.

NECESSITATS DE MAQUINÀRIA
- Cambra negra completa (cametes, bambalines, teló de fons).

CONTROL TÈCNIC
Els controls de llums han de situar-se al final de la platea, amb bona visibilitat i bona
acústica. La taula de llums i l’ordinador de so els porta la cia.
El control de so es posarà a l’escenari (costat esquerre de l’espectador)

NECESSITATS D'IL·LUMINACIÓ
(a aportar pel teatre) VEGEU plànol de llums ANNEX
Un òptim de 25 canals de dimmer de 2kW amb senyal de DMX 512. Es podrien
reduir parlant-ho abans amb cap tècnic de la cia.
Projectors.
Tots els focus han de tenir ganxos, pales, porta-filtres i cadena de seguretat.
Cablejat de corrent suficient pel al correcte muntatge de llums.
Cablejat DMX per arribar a la màquina de fum i darrere de la lluna. La sala ha de ser
regulada per DMX. En cas contrari cal preveure una sala alternativa mitjançant
algun focus extra.
Cablejat de corrent per arribar a diferents punts del terra de l’escenografia, ja que
hi ha diversos elements al terra regulats o en directe.
En funció de les mides de l’espai escènic, és possible la modificar del material de llums
demanat, per adaptar-lo. S’intentarà, sempre que es pugui, adaptar el material i la posició dels
focus a la fitxa tècnica de l’espai.
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Plànol de llums
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Contacte
Mirna Vilasís Camarassa
Direcció artística i executiva
Tlf. +34 629 38 61 30
mirna@discosama.cat

Ivan Rubio Solsona
Cap tècnic
Tlf. +34 658 580 350
ivancapsa@gmail.com

Mònica Grau Llovera
Producció en gira, distribució i comunicació
Tlf. +34 621 288 465
samfaina@discosama.cat

Samfaina de Colors
www.discosama.cat
@samfainadecolors
@samfainadecolor
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