FITXA TÈCNICA “EL PETIT PRÍNCEP”
* en negreta el material que porta la companyia

1. ESPAI ESCÈNIC
Terra negre de fusta en bones condicions.
MIDES ÒPTIMES
Amplada: 8 metres + 2m de hombros per costat
Fondaria: 7,5 metres (des de la linea de teló de boca)
Alçada: 6 metres
MIDES MÍNIMES
Amplada: 6 metres + 2m de hombros per costat
Fondaria: 6 metres (des de la linea de teló de boca)
Alçada: 4 metres
(si les mides de l’escenari no corresponen a les demanades consultar amb la companyia)
MAQUINARIA Y CÀMERA NEGRA
3 x jocs de cametes+bambalines ( si l'espai no en disposa consultar amb la companyia)
1 x pantalla/ciclorama de retroprojecció de 5m. d’amplada x 3m.d’alçada mínim.
( si l'espai no en disposa consultar amb la companyia)
2. SO
2 Micròfons inal·làmbrics diadema (aportats per la companyia)
P.A. de potencia suficient per a les característiques de la sala.
4 monitors a escenari en 2 enviaments.
Taula de control de so de 4 ch.
Intercomunicació entre cabina i escenari.
3. IL·LUMINACIÓ
2 barres electrificades a escenari
1 pont frontal
2 estructures de carrer de 2,5m d’alçada
2 PC 1kW. (amb viseres)
3 PAR64 (CP62)
1 PAR64 (CP61)
11 RETALL ETC 750w 25/50ª o similar
2 Par 36 amb peana (aportats per la companyia)
2 Projectors 24v.250w (aportats per la companyia)
24 ch de Dimmer 2KW/Ch. Connexió DMX512
Taula de control de 24ch. amb possibilitat de gravar memòries i Xfade
4. VÍDEO
Projector de vídeo de 4500 lumen amb lent gran angular (aportat per la companyia)
Connexió de vídeo HDMI entre cabina i escenari.(aportada por la cia. en cas que fos necessari)
5. MUNTATGE
És imprescindible que hi hagi un tècnic de la sala.
Els temps de muntatge es de 3h a 5h, depenent de l'espai i de l'equipament.
El temps de desmuntatge es de de 1h a 2h, depenent de l'espai i de l'equipament
Si cal, es pot anar el dia abans a muntar, depenent de l'espai i de l'equipament.
6. ALTRES
2 Camerinos individuals
Ampolles d’aigua a l’escenari pels actors.
Espai reservat d’aparcament per una furgoneta mitjana.

