
LOS GALINDOS
UDUL
FITXA TÈCNICA

Espectacle en iurta per tots els públics (a partr de 7 anys)
Durada de l'espectacle: 60 minuts
90 localitats distribuïdes en grades.
Implantació mínima: 2 dies, de 2 a 4 representacions
Temps de pausa mínim entre els espectacles 1 hora i mitja.

Estructura i equipament que aporta la companyia
Iurta de 9 m de diàmetre
Grades circulars de 90 places
Pista de 3,5 m de diàmetre amb passarel·les i rampa d'accés
Equip de so i equip de llum
Quadre elèctric
Extntors (2 d'aigua i 1 de CO2)
Camió de 8 m i 1 remolc de 6 m de longitud (longitud del comboi 14m)
Equip de 4 persones

Registre de seguretat B.V.C.T.S. S.A. Nº75.008 (Prefectura de Policia de Paris).

Espai i necessitats tècniques a càrrec de l'organització
Espai pla i horitzontal de 15 m x 20 m (pendent màxim del 3%)
Sense pertorbacions sonores
Accés directe pel camió i pel remolc (9.600 kg + 2.200 kg)
Comprèn: iurta de 9 m, pàrquing pel camió i remolc, perímetre d'acollida i muntatge i espai 
de seguretat
Alçada necessària: 5 m
Possibilitat de realitzar 6 punts d'ancoratge (piquetes o tacs de pressió a càrrec de Cia) o 6 
pesos de 350 kg mínim. És prescindible
Escomesa elèctrica de 32A/Trifàsic + 16A/220V
10 tanques de seguretat, en cas necessari
WC proper a la iurta.
A l'estu, escomesa d'aigua pel sistema d'aire condicionat. I preveure en la mesura del 
possible un lloc d'ombra per la instal·lació de la iurta.

Muntatge: 6h
Desmuntatge: 4h
Preveure un pàrquing vigilat a partr de la data d'arribada de la companyia

Personal
4 persones per ajudar a la descàrrega i muntatge (4h)
4 persones per ajudar al desmuntatge i a la càrrega del material (4h)
Preferiblement el mateix equip al muntatge i al desmuntatge
Presència d'un regidor a l'espai 1 hora abans de cada funció i fns a acabar la representació, 
preferiblement la mateixa persona per cada funció
Vigilància de l'espai i vehicles durant tot el període d'implantació

Contacte Tècnic: Marcel Escolano - 649 29 78 35 / lg@losgalindos.net


