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El LLIBERTÍ 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES - 2 
 
 
Mides mínimes d’escenari 
 

• Amplada entre hombros 12 metres 
• Fons des de línia de boca fins a paret del fons 8,50 metres 
• Amplada boca d’escenari 8 metres 
• Alçada de la boca 4,5 metres 
• Alçada de la pinta o sostre d’escenari 6,5 metres 

 
 
Material d’escenari (a subministrar per part del 
teatre) 
 

• 3 cametes 
• 2 bambalines 
• Fons negre mínim 10 metres d’amplada en dues peces MOLT 

IMPORTANT amb obertura al centre d’escenari. 
• Possibilitat de poder instal·lar politges o utilitzar una barra 

d’escenari per penjar làmpara del decorat (molt poc pes, 15 
quilos). 

 
Material d’il·luminació (a subministrar per part del 
teatre) 
 

• 13 fresnel de 2kw amb visera 
• 16 p/c d’1kw amb visera 
• 18 par 64 lamp nº5 
• 19 retall 1kw 13/42 (robert juliat o similar) 
• Tots amb grapa i porta filtres 

 
• 48 canals dimer de 2kw amb senyal digital DMX 
• 3 barres electrificades  l’escenari (veure plànol adjunt) mínim 

10 metres de llargada i 16 línies de 2kw cadascuna 
 
Material de so (a subministrar per part del teatre) 
 

• Taula de so digital tipus YAMAHA 01 
• 2 monitors 
• Amplificació adequada per a la sala. 
• Cluster central i retard si cal. 
• El control de so s’ha de muntar junt amb el de llums. 
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Intercomunicació : Es requereix intercomunicació entre el control i 
l´escenari. 
 
Control : El control de llum i so estaran situats junts. 
 
Personal (a subministrar per part del teatre) 
 
Muntatge i desmuntatge 
2 maquinistes 
2 tècnics elèctrics 
4 persones de càrrega i descàrrega 
 
Funció 
1 tècnic elèctric 
1 maquinista 
 
Horaris 
Muntatge: 8 hores efectives 
Desmuntatge: 2 hores efectives 
 
Cal un espai per situar el camió que transporta la càrrega. 
Camerinos 
5 camerinos amb dutxa 
1 camerino per equip tècnic 
1 camerino sastrería 
 
Dotats de : 
Miralls endolls, taules, cadires, burra. 
Lavabos 
Dutxes amb aigua calenta 
 
VARIS 
Neteja de l´escenari abans de la funció. 
Planxa i post de planxar. 
 
Aigües per al muntatge, desmuntatge I funció per tota la companyia. 
 
El muntatge es realitzarà el mateix dia de la funció. Horaris a 
concretar amb el responsable tècnic de la compañía. 
 
Aquesta fitxa técnica pot sofrir variacions depenent de l´espai de 
representació. 
 
CONTACTE RESPONSABLE TÈCNIC 
 
Joan Segura - 670 210 720  -  segurajoan@gmail.com  


