NECESSITATS TÈCNIQUES

BACKLINE:


1 piano de mitja cua, 3/4, cua o gran cua afinat

SO:








Microfonia per piano: 2 micros en estèreo AKG 414 o
451(amb peu) i 1 pastilla de contacte dpa o similar
Microfonia per 'zapateado': Shure-Beta 91 o Crown PC160 (o
similar), repartits per tot l'escenari (consultar amb la ballarina
segons dimensions de l'escenari)
Micro de diadema (cantaora)
2 Sidefills Meyer, D&b, Das (per a ballarina)
Taula digital
Reproductor (per a reproduir USB)
Sistema d'Intercom: 2 tots dos 'espatlles' (costats) de l'escenari
i 1 al control de so i il·luminació

IL.LUMINACIÓ:








57 PC 1KW
5 Retalls (recortes) 750 KW 26º
55 Canals de Dimmer
Taula programable de memòries (preferible Chamseys)
5 vares electrificades incloent la frontal (altura 6 mtrs.)
5 vares verticals: 'carrers' (calles)
Ciclorama:
- 12 panorames

ESCENARI:
 Escenario mín. de 10 x 8m. (sin contar patas laterales). Indicar




medidas disponibles del espacio
Suelo de madera con cámara de aire para zapateado, liso y
en perfectas condiciones (nunca cementos o suelos duros
que no tengan una correcta amortiguación)
Cámara negra a la italiana con patas laterales
Telón de boca

ALTRES:


La compañía aportarà:
- 1 Tècnic d’il.luminació



La sala o espai haurà d’aportar:
- 1 Tècnic d’il.luminació (durant proves i funció)
- 1 Tècnic de so (durant proves i funció)
- 1 Tramoyista






2 camerinos (o 1 en el seu defecte)
Planxa i taula de planxar
Miralls, tocador i cadires
Burra / penjadors

TIMMING:
Muntatge: 2-3 h
Programació: 1h
Prova de so: 1h
Passi/proves: 1’30-2h

Nota: La fitxa tècnica es negociarà per a cada esdeveniment amb la direcció
artística / cap tècnic de la companyia, per tal de definir el muntatge (tant
d'il·luminació com de so), i acceptant suggeriments per evitar despeses
innecessàries, però que permeten el bon desenvolupament de l'espectacle
respectant sempre el format.

Cap tècnic: Alex Costa 619904638
Direcció artística: Nieves Portas 619062069

