
Cia.PakiPaya 

 

Fitxa Tècnica “ Shake, Shake, Shake” 

 

 

Espectacle 

 

Durada : 50 min. 

Públic : Tots els públics 

Aforament públic: 300/400 persones (cadires o grades a càrrec de l’organització)    

Espais possibles : carpa, carrer… 

 

 

Espai escènic: 

 

Superfície plana i sense pendent de 12m x 8m. 

 

El Pòrtic 

 

 

  -Alçada descoberta necessària de 7m (min). 

 

  -Superfície plana utilitzada al terra de 12 x 8m (min.) sense obstacles per  

    implantar l’estructura, accessible al vehicle de transport del material- remolc 

    a transportar fins a l’espai de representació-. 

 

   -Anclatge: 7 piquetes (material de la cia.) a cla var a 1 metre sota terra. 

 

   *Alternatives possibles d’anclatge (a càrrec de l’organització): 5 blocs de                          

     1000kg cada un (min.) (ciment, sorra, aigua,…) i palers per evitar que  

     aquests rellisquin. 

 

 

Montatge – desmontatge: 

 

- Montatge: es necessita fer una pre-instalació 4h abans (min) del començament del 

número (reglatge + escalfament). 

 

- Desmontatge: 1h30 aproximadament 

 

-En els dos casos, es necessita l’ajuda de tècnics, presents a l’indret d’actuació (a càrrec 

de l’organització) per a la instalació. 

 

Llista de material de la Cia.: 

 

- Furgoneta: Ford Trànsit (3m d’alt x 5,50m de llarg) 

- Remolc: 3m d’alt (amb matalassos carregats) x 2,20m d’ample x 4,50m de llarg. 

*Preveure parking segur per guardar el convoi. 

-     Cinc matalassos de recepció: de 3m x 2m. 

- Pòrtic de quadre. 



- Un paravent. 

- Moqueta negra. 

- Equip de sò. 

 

 

Llista de material a càrrec de l’organització: 

 

- 1 taula (per posar l’equip de sò). 

- 3 cadires. 

- Toma de corrent de 220V. 

- Llums (en cas d’actuar de nit): 10 pars 64, de cara i de contra. 

*Important: no posar llums en la línia dels matalassos. Els llums han de ser provats 

abans del començament de l’espectacle. 

- Cadires o grades pel públic. 

 

 

 

REGIDOR TÈCNIC: 

 

Adrià Mascarell Liaño. 

 

Tel: +32 (0) 479 08 23 05 (Bèlgica)/ +34 687 686 339 (Espanya) 

 

 

 
 

 

 


