COMPANYIA: Cia. Pepa Plana
ESPECTACLE: Paradís Pintat
FITXA TÈCNICA: ( 21/05/16 )
IL·LUMINACIÓ:

23 PC de 1kw amb porta filtres i viseres
10 retall 1kw de 25º 50º
2 retall 1kw de 15º 30º
3 Pars Nº5
2 Asimètrics 1Kw ( per llum de sala)
42 canals de Dímers de 2’5 kW/c
Taula programable de 42c. (min. 50 memòries )
3 barres electrificades (alçada de la barra: 4m aprox.)
1 pont frontal
Llum de sala regulada per taula
4 torres de Llums amb dues posicions min. 30cm i 1'80m
Cablejat necessari
Escala per enfocar

- ELS FILTRES ELS PORTA LA COMPANYIA
- depenent de com sigui la llum de sala es muntaran els 2 asimètrics.
PROJECCIÓ :
1 Projector 5000 lúmens/min amb una òptica capaç de cobrir la tripolina
de 6x5 a la boca d'escenari, i que es pugui controlar des de cabina
1 obturador
SO : Taula de so de 12 canals
P.A. Suficient per la sala
1 Monitor al escenari
2 CD amb auto pausa
6 Envios de l'escenari a taula
4 Retorns
Maquinària:
1 Càmera negra completa
1 Una barra a 2’5 metres aprox. de boca, de 6m/min de llarg i que sigui
manual, contrapesada o que se li pugui regular la velocitat, per penjar-hi la Tripolina
de 6x5m. En el cas que el teatre no tingui pinta, s'ha de muntar una barra fixa a
5'20m d'alçada, per poder-hi muntar un sistema de cortina americana per on es
desplaçarà la tripolina.
- LA CIA. PORTA MATERIAL PIROTÈCNIC.
(estaria be de controlar les alarmes de la sala)
1

ESPAI ESCÈNIC : Òptim : 8m amplada
7m fons
6m alçada

Mínim: 6m amplada
6m fons
5m alçada

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 i dutxa
PERSONAL NECESSARI :

DESCARREGA I CARREGA
2 persones
MUNTATGE I DESMUNTATGE
1 Tècnic de llum i Projecció
1 Tècnic de so i maquinària)
DURANT L’ACTUACIÓ
1 Tècnic (llum i so)
1 responsable de la sala

- La companyia ve amb 2 tècnics (llum, projecció, so i maquinaria)
*** Si alguna d’aquestes necessitats no son possibles
estaria bé posar-se en contacte amb la companyia
per tal de poder solucionar-ho. Gràcies.
coordinació tècnica:...... Yuri Plana:
656998574
e-mail: yuriplana@hotmail.com
Oriol :
617454650
e-mail: oriol@pepaplana.com
Companyia ...................Cia. Pepa Plana
www.pepaplana.cat
pepaplana@pepaplana.com
617454650
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