
FITXA TÈCNICA

JUGUES? o la meravella de jugar, fent volar la imaginació

Espectacle de mitjà format amb manipulació d'objectes sobre taula.

Per a públic infantil de 2 a 6 anys i familiar. Interior o exterior. Apte per a transport aeri (2 pax, 1-2 maletes).

Muntem una taula de manipulació en negre d'1,60 m d’ample x 50 cm de fons inclinada lleument per facilitar la
visió de la superfície. I també un fons negre autoportant de 2,5 m d’ample per 2 m d’alt i sobre seu un prestatge de
1 m d’ample on hi ha els diversos objectes i elements d’utillatge. La base del qual s’il·lumina amb una tirallonga de
llumetes blanques, quan cal.

DURADA: representació: 45' (podem reduir la durada segons us calgui) / muntatge 90' / desmuntatge: 60'

PÚBLIC: a partir de 2 anys / aforament màxim recomanat 250 persones.

ESPAI ESCÈNIC: pot fer-se tant en sala com carrer. En aforaments de fins a 100 espectadors o amb el públic
disposat en grada o amfiteatre, es pot fer a peu pla. No són imprescindibles ni càmera negra, ni foscor total. 
En exterior: espai protegit del vent.

mesures: amplada: 4 m / fondària: 4 m / alçada: 3 m. / mesures mínimes: ample: 3 m / fons: 2 m / altura: 2,5 m.

SO: (només si no en tinguéssiu) equip propi de 500w de potència o connexió al P.A. de l'espai des d'escena amb
preses per a la font de música i els nostres 2 micròfons sense fil.

LLUM: (interior o exterior fosc) 2 focus de 500w (o equivalent en leds) amb 2 trípodes al costat de la taula.

ELECTRICITAT: presa múltiple Schucko a escenari de 220 v / potència 1,5 Kw/h.

Planificació Horària:
DURADA: muntatge: ............................................................. 60 minuts.

lapse entre final de muntatge i primera funció: ..... 30 minuts.
representació: ....................................................... 45 minuts.
lapse entre final de funció i inici de la següent: .... 30 minuts.
lapse entre final funció i inici del desmuntatge: .... 15 minuts.
desmuntatge: ........................................................ 45 minuts.
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