
  “ EL TRÀMIT ”      FITXA TÈCNICA 

ESCENARI:

Ample: 12m

Fondo: 8m

Alçada: 6m (mínim)

MAQUINÀRIA:

Càmera negra completa. (cametes, bambalines, teló de fons)  

ESCENOGRAFIA:

Terra de linòlium, plafons a terra, cal atornillar-la a terra.

És necesita escala central; els actors fan servir el passadís central

LLUMS:

20 Pc 1kw 

15 Par 64 CP62

2 Par 64 CP61

14 Retalls  25-50º 

4 torres de dansa ( alçada 2 mts)

48 canals de dimmer de 2kW

3 barres electrificades a escenari i 1 barra o pont frontal (mínim)

Tots els focos han de tenir les seves garres, pales, porta filtres i cadena de  seguretat  

• Cablejat de corrent suficient pel correcte muntatge de llums.  

• La màquina de fum, el projector automatitzat i la taula de llums les aporta la companyia 

Escala per enfocar



SO:

• Sistema d’amplificació adecuat a la sala  

Taula de so amb 2 entrades de línea, 4 sortides independents.

• 2 monitors penjats de la segona a tercera barra de llums.

• Cable mini-jack a doble jack, DI i cablejat per a la conexió a la taula.

MUNTATGE I REPRESENTACIÓ:

Descàrrega: 1 hora 

Muntatge: 6 hores

Funció: 2 hores

Desmuntatge: 2 hores

PERSONAL NECESARI:

2 persones de càrrega

2 tècnic de llums

1 tècnic de so

Nota: Durant la funció hi ha d’haver 1 tècnic responsable de la sala, que conegui 
perfectament el funcionament dels equips i hagi estat prèviament al muntatge de 
l’espectacle.  

CAMERINO:

4 camerinos per a dues persones  dotat de: taula, cadira, mirall, endoll (220V), burra, 
lavabo i dutxa amb aigua calenta.

ALTRES:

Neteja de l’escenari abans de la funció.

Aigües per al muntatge, el desmuntatge i la funció per a tota la companyia.



El muntatge es realitzara el mateix dia de la funció. Horaris a concretar amb el 
tècnic de la companyia.

NOTA: Si les possibilitats de l'espai i les infraestructures no coincideixen amb el solicitat 
en aquesta fitxa, els preguem que es comuniquin amb el tècnic de la companyia el més 
aviat possible per poder proposar opcions alternatives. Moltes gràcies.

CONTACTE TÈCNIC: Carles Borràs. 639 388 274. carlesborras@hotmail.com


