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NECESSITATS TÈCNIQUES 
 

Ex-libiris 
 

 
 
Aquesta fitxa tècnica contempla les condicions ideals per la realització de 
l'espectacle. Cap la possibilitat de reducció o adaptació en alguns apartats si la 
sala no reuneix totes les possibilitats, previ acord entre ambdues parts. 
 
L’espectacle requereix de teatres amb la configuració a la italiana. 
 
1. ESCENARI I ESPAI ESCÈNIC. 
 
Les dimensions mínimes necessàries per al desenvolupament de Ex-Libris són: 

• Fons: 10 m 
• Ample total d’escena:14 m 
• Altura: Mínim 7 m 

 
És molt important saber si l’escenari té inclinació i el valor en %. 
És necessària una escala central entre l’escenari i el pati de butaques 
L’espectacle requereix la màxima foscor possible tant a la sala com a l’escenari, 
necessitem reduir al màxim tota possible font lluminosa que pugui entorpir el bon 
funcionament de l’espectacle. 
 
2. MAQUINÀRIA/RIGGING. 
 

• La companyia aportarà l’estructura i el material necessari per al rigging de 
l’espectacle (cordes, politges....) 

• La companyia necessitarà 4 punts d’anclatge pel cuadre 1000kg per pes i un 
5é per anclar un ”telerín”. 

• La companyia necessitarà una barra per a muntar una estripada o “desgarro¨, 
aquesta barra haurà d’estar dedicada exclusivament per aquest propòsit.   
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3. SO. 
 
3.1. TAULA DE SO I PROCESSAT D’ÀUDIO: 

• Taula de so per poder controlar el volum a la sala i 2 DI’s (L,R) per enviar 
des de escenari cap a FOH. 

 
 
3.2. REPRODUCCIÓ I FONTS SONORES: 

• La cia no necessita fonts sonores ja que vindrà acompanyada d’un músic. 
 
3.3. MICROFONIA: 

• 1 SHURE SM58 
• Micro ambient tipo Overhead (per HIHAT) 
• 1 SHURE Beta 91 (per a Cajon) 
 

3.4. DIFUSIÓ I AMPLIFICACIÓ: 
• Sistema de PA adequat per a la sala amb subwoofer, 2 sidefills amb 

trípode, 1 monitor. 
 

 
4. IL·LUMINACIÓ: 
 
4.1. PROJECTORS: 

• 8 PAR cp62 1kw 
• 24 PC 1kw 
• 7 ETC 25-50 575w 

 
4.2. REGULACIÓ I CONTROL: 

• La companyia portarà la Taula de llums. 
• equip de regulació de 40ch de 2kw per canal  

 
4.3. ESTRUCTURES I ACCESSORIS: 

• Llums de guàrdia a l’escenari per senyalitzar els accessos a escena. 
• La companyia necessitarà 4 portagobos adequats per als retalls de la sala 

la companyia porta els seus Gobos.  
• La companyia necessitarà una màquina de fum de partícules tipus HAZER. 
• El teatre proporcionarà tot el material necessari per al correcte muntatge 

dels equips d’il·luminació. 
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6. PERSONAL DEL TEATRE. 
 
MUNTATGE: 
 2 Tècnics capaços de dur a terme el conjunt del muntatge tècnic (il·luminació, so i 
maquinària). Hauran de conèixer el teatre i el funcionament dels equips tècnics 
d’aquest. 
 
FUNCIÓ: 
1 Tècnic responsable del teatre que coneguin el funcionament dels equips tècnics, 
i que haurà d’estar a càrrec de la taula de so en algun moment de la funció. 
1 Tècnic/regidor d’escenari per tal d’ajudar en alguna recollida de material durant 
la funció. 
 
DESMUNTATGE: 
Al final de la funció, l’equip del teatre ajudarà a la companyia a desmuntar i 
carregar el material a la furgoneta. 
 
 
7. CONDICIONS D’ESTADA AL TEATRE / REGIDORIA. 

 
• 2 Camerinos amb mirall, dutxes i aigua calenta per a 6 persones. És 

necessari saber si els camerinos tenen accés directe a l’escenari. 
• Aigua embotellada sense gas als camerinos i a l’escenari durant les hores 

de treball (per a un equip de 7 persones). 
 
8. SERVEI DE NETEJA. 
 
L’escenari haurà d’estar net a l’entrada de la companyia i un cop muntada 
l’escenografia s’haurà de fer un repàs de l’estat de neteja de l’escenari. 
 
 
9. HORARIS DE TREBALL PROPOSATS. 
 
Els Horaris s’acordaran amb el teatre depenent de l’hora de la funció 
 
 
 
 
CONTACTES: 
• Ignasi Solé. Coordinació tècnica.  
 
Tel.: +34 661 84 94 45 
ignasitc@gmail.com 

 
 


