Espectacle:
Companyia:
Tècnic:

A la una el sol i la lluna
Titelles Pamipipa
Pere López (627 267 349,

)

Espai de representació
Ens agrada molt jugar a prop del públic i recrear-nos en una experiència intimista.
Si l’espai és acollidor i gaudeix d’una bona acústica és probable que no calgui
amplificació electrònica. També ens agrada que part del públic s’assegui a terra i
posar un parell de rengles de cadires més enrere per qui ho prefereixi.
Àrea escènica: 3,5m d’ample x 3m de fons x 2,5m d’alçada.
Cortinatges: Cambra negre (no ens calen cametes).
Tarima: No ens en cal. (Si n’hi ha, alçada màxima 30cm).
Aforament recomanat: 60 persones.

Camerinos
Ens caldrà un camerino o espai habilitat per aquesta funció amb aquelles coses que
ens fan sentir còmodes a les persones (llum, lavabo amb aigua, mirall, cadires i una
tauleta, calefacció a l’hivern, etc .)

Persones
De la Cia:
Mar Gascó (actriu i cantant), Pere López (músic i tècnic).
De l’organització:
- Una tècnica que conegui l’equipament de la sala.
- Una persona encarregada de la regidoria, coordinació i altres tasques (indicar
l’hora d’inici, encendre i apagar els llums de sala en cas que no es pugui fer des de
control, col·locar cadires, etc.)

Temps de rellotge
Durada: 30 minuts
Muntatge: 2h (no inclou el temps de descàrrega i aparcament)
Desmuntatge: 1h.

Equip de so
Ens caldrà un equip de PA per a satisfer les necessitats d’espai i espectacle. Cal
tenir present que és un “petit format” i que, en cas de fer servir PA (ho decidim en
funció de l’acústica de la sala), només és com a suau reforç. Per tant els altaveus
han de ser petits.
Nosaltres duem part de l’equip de so que connectarem a la PA de sala amb dos
connectors cànnon (L+R) a peu d’escenari. És convenient que els altaveus
estiguin físicament en el mateix espai escènic (mireu el dibuix). Nosaltres disposem
de dues caixes autoamplificades YAMAHA MSR100 que podem dur per a satisfer
aquest requisit. Si convingués, parleu-ho amb el nostre tècnic.

Aquest és l’equip que duem nosaltres i que gestionem des de l’escenari:
-

Taula de so

-

Microfonia (3 micros)

-

Rever

-

Compressor

Ens caldrà un endoll SHUCKO a peu d’escenari.

Equip de llums
Vegeu plànol de llums en document a part.

Mides del vehicle
La companyia accedirà per a la càrrega i descàrrega amb una Fiat Ducato mitjana
sobreelevada, per a la qual s’haurà de preveure aparcament.
Dimensions de la furgoneta: 5,1m de llarg x 2,2m d’amplada x 2,5m d’alçada.
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