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ESPAI ESCÈNIC / MAQUINÀRIA:   

Mides escenari:


Òptim:  
8m. amplada

7m. fondària

6m. alçada


Mínim:  
6 m. amplada

5 m. fondària

4 m. alçada 

- Càmera negra a la italiana 

- Terra de l’escenari pla i color negre mate

- Barra per penjar tul blanc a uns 4-5 m. de boca. 

ESPAI DE  CAMERINOS:

Camerino suficient per a 12 persones amb taules, cadires, miralls i barres o 
penjadors pel vestuari.

Lavabo, vàter i dutxa


PERSONAL NECESSARI :     

Muntatge i desmuntatge:

1 Tècnic de llum i maquinària.

1 Tècnic de so.

 

Durant l’actuació: 
1 Tècnic de llum i so responsable de l’espai.

1 Cap de la sala 

NECESSITATS DE LLUMS: 

- 7 PC de 1kw amb viseres.

- 4 retalls 750w o 1Kw 

- 4 Par 64 1Kw (CP 61 o CP 62)

- 6 Par LED RGBW

- 16 canals de dimmer de 2,5 kW

- Taula de llums programable. Mínim 12 Submasters. 

- 3 barres electrificades (alçada de les barres: 5m)

- 1 pont frontal

- 2 carrers o trípodes

- Llums de guàrdia als laterals


* Tots els focus complerts amb portafiltres, grapa i cable de seguretat


Cablejat necessari i escala o “genie” per enfocar.

Llum de sala regulada des de control.

Control de llum i so junts.
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NECESSITATS DE SO: 

- Sistema de P.A. adaptat a l’espai

- 4 micros d’ambient (SM81, DPA 2011, KM 184)

- 1 Shure SM 58 inalàmbric

- 2 monitors 12” amb trípode

- 1 peu de micro tipus girafa llarg

- Connexió de minijack per un ordinador

- Taula de so digital mínim 16 canals (01V96, X32, etc.)

- Cablejat XLR suficient.

- Possibilitat de penjar micros d’ambient a les barres de l’escenari


NECESSITATS DE VÍDEO: 

- Projector de vídeo mínim 6000 lúmens penjat a la primera barra. 

- Sistema de connexió HDMI des de control fins al projector. 


LA COMPANYIA APORTA: 

- Ordinador per disparar vídeos i àudios.  
- Tul blanc de 6x5m.

- Tota l’escenografia


Contacte tècnic: 
Jordi Fusté 

660.191.397

jordi@fustebosch.cat
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