
 

FITXA TÈCNICA SALA (disponible versió tècnicament simplificada -pàgina 3-) 

DURADA: representació: 61min / muntatge: 4h / desmuntatge: 1h. 

PÚBLIC: joves (+10) i adults / aforament màxim recomanat 300 persones. 

ESPAI ESCÈNIC: interior fosc / cambra negra amb cametes i bambolines amb fons ajustat a la pantalla de retroprojecció de 4m ample x 
2,25m alt (que portem nosaltres) / en platea, escenari alçat entre 1m i 1,10m.  
mesures mínimes: l'espai d'actuació és de 4 x 4m (amb terra de fusta llis, no linòleum). Cal afegir-hi 2,60m de fondària per a la 
retroprojecció i el videoprojector 3500 ANSI lúmens Gran Angular distància curta 16: 9 (que portem nosaltres). Més 2m per banda per 
col·locar els projectors per als dos carrers de llum laterals. Alçada escena: 3m. 

CONTROL LLUM I SO: nosaltres controlem àudio, vídeo i il·luminació des del nostre macbook (posicionat en un lateral escenari). Per 
fer-ho, portem: (A) un cable amb jack estèreo de 3,5mm que connectem al macbook i que acaba amb dos CANNON (L-R) per connectar 
al vostre sistema PA; (B) un cable VGA de 15m per connectar el macbook amb el vídeo projector; (C) un Enttec DMX USB Pro Interface 
per connectar el macbook al vostre sistema de control d’il·luminació DMX. 



 



 

FITXA TÈCNICA VERSIÓ SIMPLIFICADA 
DURADA: representació: 60 min / muntatge: 1h / desmuntatge: 30min. 

PÚBLIC: joves (+10) i adults / aforament màxim recomanat 300 persones. 

ESPAI ESCÈNIC: en platea, escenari alçat entre 1m i 1,10m. 
mesures mínimes: espai d'actuació 4 x 4m (amb terra de fusta llis, no linòleum). Alçada escena: 3m. 

IL·LUMINACIÓ: en sala o exterior fosc, ens adaptem al material disponible. 

CONTROL SO: controlem àudio des del nostre macbook. Per fer-ho, portem: un cable amb jack estèreo de 3,5mm que connectem al 
macbook i que acaba amb dos CANNON (L-R) per connectar al vostre sistema PA. 


