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FITXA TÈCNICA “Un día quasevol”  

COMPANYIA LES ANTONIETES 

 

 

 

LLUMS 

 

-Es farà un pla de llums adaptat per a cada teatre 

-Projectors: 

30 PC 1kw 

8 RETALLS 750w 

5 RETALLS J.R 575w 

10 PARELLS lamp n.5 

-La companyia porta una estructura de Leds amb el seu cablejat i connexió. 

Per tant es necessita un cable dmx que arribi a l'escenari. 

-Taula de llums, mínim de 24 canals. 

-Dimmers, mínim 48 canals. 

- Els filtres els porta la companyia. 
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SO 

 
FONTS: 

- Ordinador Macbook amb Qlab4, QLAB3, i operatiu amb interface de so 

amb un mínim de 6 OUT 

(La companyia no l'aporta, aquest ordinador) 

- En cas de no disposar d'aquest material, la funció es serviria amb CD. 

- Taula digital, tipus Midas M32, Behringer X32, Yamaha01V, LS9,  

- Micròfon tipus Shure SM58, SM57. Valorar possibilitat sense fils. Però el 

concepte és micro de mà amb pinsa de sobretaula.  

 

DIFUSIÓ: 

La disposició ideal per a desplegar l'espai sonor proposat serà en tres 

planos. 7 OUTS d'audio. 

2 caixes L,R a FORO d'escenari.  

2 caixes L,R com a PA de sala.  

2 caixes a zona de públic, valorant a cada espai el lloc òptim. 

Subgreu  

 

Sempre que sigui possible les caixes aniran volades.  

En cas de no poder disposar del material suficient, la disposició mínima 

serà Foro i PA.  
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ESCENOGRAFIA 

 

-S'adjunta implantació d'escenografia. Es farà una adaptació per a cada 

espai. 

- Les mesures ideals de l'espai:12m de llarg x6m d'ample. Es necessita un 

mínim de 8m de llarg x 6 m d'ample 

 

 

 

MUNTATGE 

 

-Període mínim de tot el muntatge és de 8 hores. 

- Es necessita dues persones de càrrega i descàrrega a l'hora d’arribada de 

la companyia i a l'hora de marxar. 

- Durant el muntatge es necessita, om a mínim, un professional de llums, 

una altra de so i un maquinista. 

-La companyia viatja amb dos tècnics i un regidor. 
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NECESSITATS COMPANYIA 

 

- 2 camerinos mínim, habilitats amb totes les condicions.  

- Espai/camerino pel regidor de la companyia, que també apareix a 
escenari.  

- Espai/camerino pel grup de NO PROFESISONALS (6 figurants que 
acompanyen la funció i tenen diverses intervencions.)  

- Aigua per tota la companyia.  

- Material per a poder planxar vestuari.  

 

 

 

CONTACTE 

 

PRODUCCIÓ:  

Raül Perales – raul.perales.haro@gmail.com - 636 75 64 91 

 

CAP TÈCNIC:  

Iñaqui Garz – icaroteatre@yahoo.es - 687 14 39 02 

 

 


