Animal Religion
... i les idees volen
FITXA TÈCNICA (versió octubre 2019)
DOTACIÓ TÈCNICA DE L’ESPAI D’ACTUACIÓ
INFORMACIÓ GENERAL
Número de persones:

3 persones

Durada:

25’

Capacitat de públic:

80 persones

Temps de espera mínim entre funcions 30min
ESPAI
Caixa escènica amb públic:
Dimensions ideals:

11 mts. d’amplada
11 mts. de fondo
5 mts. d’altura

Dimensions mínimes:

9 mts. d’amplada
9 mts. de fondo
4'5 mts. d’altura

Càmera negra:

Completa, llisa i aforada amb disposició a l’Alemana,
al màxim oberta possible. A poder ser, tarima,
parquet o fusta.

Linolium negre:

9 x 9 mts mínim

Espai performàtic:

7 x 7 mts

Imprescindible que es pugui fer un fosc total.
IL·LUMINACIÓ I SO
Mínim dos punt de corrent de 220w situats a esquerra i dreta de l’espai escènic.
La companyia aporta tot el material de so i llums per realitzar l'espectacle.

NOTES IMPORTANTS:
En el cas que la dotació tècnica del teatre no coincideixi amb el que aquesta fitxa
demana, us preguem que ens ho comuniqueu el més aviat possible per tal de poder
valorar opcions alternatives.

ALTRES NECESSARI

PERSONAL TÈCNIC
Personal que aporta el teatre:
1 Una persona de l’espai per ajudar a la companyia en el muntatge i desmuntatge.
CAMERINOS/CÀTERING
1 camerino per 3 persones amb dutxes i aigua calenta. Aigua mineral a disposar
durant el el muntatge i funció.

TEMPS DE MUNTATGE, FUNCIÓ I DESMUNTATGE
Temps de muntatge: 3:30h (incloent-hi la descàrrega)
Temps de funció: 25 minuts
Temps de desmuntatge: 1:30h (incloent-hi la càrrega)
Notes:
Aquests temps fan referència en condicions normals, pot variar depenent de
cada espai i les adaptacions que siguin necessàries.
Per a qualsevol dubte o aclariment:
Companyia:
Joana Serra
jouserra@gmail.com
Quim Girón
quim.giron@gmail.com
Joan Cot Ros
joancotros@gmail.com
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