ADAPTACIÓ …I LES IDEES VOLEN MESURES PREVENCIÓ COVID19
LaSala on tour & Animal Religion
Les mesures de prevenció del virus COVID-19 definides per les autoritats i en atenció als protocols i
recomanacions tenen un impacte en el format i formes d’interacció artistes-públic a l’espectacle ...I les
idees volen, de la cia. Animal Religion i coproduït per El més petit i Mercat de les Flors.
Seguint les indicacions de prevenció d’institucions com el Gobierno de España i el Ajuntament de
Barcelona per a la reactivació del sector teatral, constatem que el format específic d’aquest espectacle
requereix una adaptació especial per assolir plenament les condicions de seguretat que permeten la seva
presentació. Estimem aquesta adaptació necessària fins la tornada a una situació de seguretat sanitària
possibilitada per l’assoliment de la immunitat de grup.
En col·laboració i acord amb els artistes i com a productors i gestors de gira de l’espectacle ...I les idees
volen, proposem les següents adaptacions que hauran de ser novament revisades atenent a les
condicions de cada sala escènica, las situació sanitària de cada data de funció i els propis protocols dels
teatres. Així, proposem les següents senzilles mesures per garantir la distància física de prevenció durant
l’execució de l’espectacle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Més enllà del cercle delimitat per l’espai escènic, a un segon anell a 2m de distància del cercle
de llums, hi hauran els espais per seure els espectadors.
En aquests espais delimitats separats entre si per almenys 2m, seurà el públic seu per grups
convivents (viuen al mateix domicili.
El públic es guiat pels acomodadors al seu lloc per veure l’espectacle i no es podran moure fins
que aquests els guiïn a la sortida.
Espectadors majors de 3 anys portaran mascareta tota la funció.
El micròfon estarà protegit amb plàstic (de manera semblant a com fan a TV3. Es canviarà a
cada passi). S’explicarà als nens que no el podran tocar.
No hi haurà contacte físic en cap moment de l’espectacle entre artistes i públic, entre els tres
artistes ni entre els grups d’espectadors convivents.
Hi haurà un final alternatiu al habitual sense convidar els espectadors a l’espai escènic i
mantenint la distància de seguretat.
Al final de cada funció, el terra de tot l’escenari, elements d’acomodació de públic i trípodes
seran netejats i desinfectats atenent als protocols del teatre.

