COMPANYIA: CIRQUET CONFETTI
ESPECTACLE: PIANiSSIMO CIRCUS
FITXA TÈCNICA: VERSIÓ REDUÏDA 1
TEMPS DE MUNTATGE: de 3h a 4h aprox.
(descarrega, muntatge llum, muntatge escenografia, enfocar,
programació llums i proves so)
TEMPS DE DESMUNTATGE i CÀRREGA: 1h
IL·LUMINACIÓ : 21 PC de 1kw amb porta filtres i viseres
6 retalls 1Kw amb porta filtres
24 canals de Dímers de 2’5 kW/c
Taula programable i sub masters
3 barres electrificades
1 pont frontal
Cablejat necessari
Escala per enfocar
LA COMPANYIA PORTA:
- els filtres
SO : Taula de so
Equip de P.A. amplificat suficient per la sala
LA COMPANYIA PORTA:
- un micro més el cablejat
- un teclat electrònic amb el seu amplificador
- la música és en directe (no és necessari CD)
- CONTROL DE LLUM I SO: JUNTS
- la llum de sala ha d’estar controlada i regulada des de control.
ESPAI ACTUACIÓ : Òptim: 8m amplada x 6m fons x 6m alçada
Mínim: 6m amplada x 5m fons x 5m alçada
- El terra de l’escenari millor si és: PLA i NEGRE
- càmera negra a l’italiana
- TELÓ DE BOCA
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ESPAI DE CAMERINOS :
- El camerino haurà de disposar de: mirall, taula i cadires per a 2 persones,
barres o penjadors per el vestuari, aigua per beure, WC.
PERSONAL NECESSARI :

DESCÀRREGA I CÀRREGA
1 persona (depenent de la distància 2)
MUNTATGE I DESMUNTATGE
1 Tècnic (llum,so i maquinària)
DURANT L’ACTUACIÓ
1 Tècnic (llum i so)
1 responsable de la sala

APARCAMENT FURGONETA:
- A la porta del teatre per descàrrega i càrrega i possibilitat d’estacionar en el
mateix lloc o a prop durant l’actuació.

*** Si algunes d’aquestes necessitats no són possibles
estaria bé de posar-se en contacte amb la companyia
per tal de poder solucionar-ho. Gràcies.

tècnic: ...... Jordi Llongueras: 609079608
llongui@grn.es
tècnic: ...... Pablo Paz: 699232838
info@pablopaz.cat
Cia. Cirquet Confetti: ....... Anna Confetti: 659834143
info@cirquetconfetti.com
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