- FITXA TÈCNICA LIKES EN GIRA

www.darateatre.com

Espai escènic
6m ample
6m fons

Maquinària
Ciclorama (o teló negre per defecte).
Càmera negra suficient per a l’espai (cametes i bambalines).

Llums
•
•
•
•
•
•
•
•

18 PC 1000W amb viseres i portafiltres.
10 PAR 64 del 2.
6 Retalls 25-50o.
8 Panorames asimètics (si la sala disposa de ciclorama)
36 Canals de dimmer
3 Barres electrificades dins de l’escenari.
1 pont frontal
DMX fins el control de llums.

*El disseny d’il·luminació serà adaptable a cada espai.
El plànol que acompanya la fitxa és l’estàndar.

Àudio
P.A stereo i potència suficient a les característiques de la sala.
2 caixes dins de la caixa escènica de refèrencia per als intèrprets.

Control
• 1 taula de llums computeritzada i programable. La companyia servirà l’espectacle
amb un ordinador amb el software d:light. Ideal si la taula de llums del teatre té
entrada DMX in.
• Taulade so, mínim 2 canals.
• 1 mini Jack a RCA o Jack per a l’ordinador que reproduirà el so. La companyia
reproduirà els efectes d’àudio de l’espectacle des d’un ordindor amb el software
Qlab.
• Llum adient.
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Camerino
Camerino per a 4 intèrprets.
Climatització.
Aigues pels intèrprets i tècnic.
Dutxa amb aigua calenta.
Mirall i llum suficient.

Personal de muntatge
L’organització hauria de posar com a mínim dues persones: 1 o 2 tècnics
polivalents de llums, muntatge d’escenografia, càrrega i descàrrega.

Horaris
Els horaris de muntatge es concretaran per cada cas.
L’estàndar seria el muntatge el mateix dia arribant al matí.
Els intèrprets arribaran entre 3 i 4 hores abans d’obrir portes.
El muntatge estàndar d’una actuació a les 20::00 podria ser el següent:
-11:00h Arribada de companyia i descàrrega
-11:30 a 14:00h Muntatge llums i escenografia
-14:00 a 15:30/16:00h Dinar
-15:30/16:00 a 18:00h Muntatge llums i programació espectacle.
-18:00 a 19:00h Proves tècniques amb actors i actrius.
-20:00h Inici de funció.

Contacte
TÈCNIC
Daniel Gener / 625.47.41.57 / danilights@hotmail.com
PRODUCCIÓ COMPANYIA DARA
Isidre Montserrat / 666 730 031 / dara.informacio@gmail.com
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