FITXA TÈCNICA – ANNEX 1

Com annex al CONTRACTE D’ACTUACIÓ de l’espectacle LE PIANO figuren com requeriments
tècnics els següents punts:
Nº d’actors 3 persones de la companyia + 2 persones organització.
Temps de muntatge: 3h
Temps de desmuntatge: 3h

MUNTATGE I DESMUNTATGE
•
•
•
•
•

Pel muntatge i desmuntatge del piano serà necessari una carretilla o camió ploma per
aixecar un pes de 220kg.
Espai de muntatge de 15X15m (aprox.) el més a prop possible del punt d’inici de
l’itinerant o en el mateix punt.
Escomesa de llum de 220V.
Possibilitat d’espai cobert en cas de pluja per fer el muntatge. Sota la pluja no es
muntarà l’estructura.
Desmuntatge en el punt on s’acaba l’espectacle. Haurà de tenir vigilància i tanques per
delimitar el pas.
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ACTUACIÓ
• 2 persones per ajudar a la companyia a circular pel recorregut durant
l’actuació. Han de ser majors d’edat, anar vestits i calçats de color negre.
REGIDORIA
• Es necessària l’assignació d’una persona de contacte amb capacitat de decisió
en relació a l’actuació de Le Piano, des de l’arribada de la companyia, durant el
muntatge i l’actuació i fins que se’n va la companyia.
• 2 persones de suport durant l’actuació.
L’ORGANITZACIÓ
• Pòlissa de responsabilitat civil per part del contractant.
DURANT L’ESPECTACLE
• Durant el recorregut les dimensions mínimes del carrer han de ser 4 metres
d’ample mínim x 3 metres d’alçada, amb el mínim d’obstacles possibles.
• En els llocs on es pactin parades/descansos amb l’organització, haurà d’haverhi un punt de llum de 220V.
CAMERINOS
• A poder ser un camerino col·lectiu equipat amb WC.
• A pocs metres del lloc de muntatge i inici de l’espectacle.
VEHICLE DE LA COMPANYIA
• El material viatja en una furgoneta de 6 metres de llarg i un remolc de 5 metres
• Aparcament vigilat pel vehicle de la companyia (durant tota l’estància en el lloc
d’actuació).
• El vehicle a de poder arribar fins al lloc de muntatge i desmuntatge.
CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES DEL L’ESPECTACLE LE PIANO
• Llarg 5.990 cm
• Ample 3.330 cm
• Punt mes alt 2.800 cm
• 2 generadors de 8.000W + 3.000W a gasolina
• 1 maquina de Fum
• 1 canó de confetti
• 3 altaveus de 700 vats
• Tracció elèctrica
• Sonorització pròpia
• Il·luminació pròpia
• Velocitat de l’aparell 4km/h màxim
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