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Fitxa técnicaFitxa técnica
ESTRUCTURA AUTÒNOMA, NO NECESSITA ANCORATGESESTRUCTURA AUTÒNOMA, NO NECESSITA ANCORATGES

Espai escènic: útil i lliure d’obstacles de 10m. x 7m. i 6m. alt.

Escena: col·locació del públic a 270º.

Terra: pla i en bon estat (asfalt o tarima). Ha de suportar una càrrega de 
500kg (pes de l’estructura). 
La inclinació no pot superar el 3%.

Escenografia: és autònoma i consta d’una estructura de base circular que no 
necessita ancoratges.

Zona de descàrrega: accés directe a l’escenari.
(Si l’accés de càrrega no fos directe a l’espai d’actuació, caldrà ampliar el 
personal de càrrega i descàrrega).

Material i necessitats:
- la companyia disposa d'un tècnic de so i d'un equip de so 
- endoll de corrent de 220V 
- taula i cadira per al tècnic
- lavabo i camerino
- aigua

Per adaptar l'espectacle a format sala, contacteu amb Serena.
L'equip d'il·luminació correrà a càrrec de l'organització.
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Esquema de muntatgeEsquema de muntatge  

MIDES ESPAI ESCÈNIC I ALÇADA
ՕՕ espai escènic
ՕՕ espai estructura
ՕՕ platea



  

Il·luminacióIl·luminació
NECESSITATS TÈCNIQUES D'IL·LUMINACIÓNECESSITATS TÈCNIQUES D'IL·LUMINACIÓ
(L'equip d'il·luminació correrà a càrrec de l'organització)

23 PC 1kw + viseres + safety wire23 PC 1kw + viseres + safety wire
10 PAR làmpada del 2 + safety wire10 PAR làmpada del 2 + safety wire
4 torres d'elevació de 5m + suport per a focus4 torres d'elevació de 5m + suport per a focus
9 peanyes per a focus de terra9 peanyes per a focus de terra
18 canals de dimmer18 canals de dimmer
1 taula de llums programable mode teatre o 12/24 amb submàsters1 taula de llums programable mode teatre o 12/24 amb submàsters

                       Consum total de corrent 32kw                       Consum total de corrent 32kw



  

CONTACTECONTACTE
Serena VioneSerena Vione

www.serenavione.comwww.serenavione.com

serenavioneserenavione@@gmail.comgmail.com

Tel. (+34) 622472711Tel. (+34) 622472711

Skype: serena.vioneSkype: serena.vione  

Residència a CatalunyaResidència a Catalunya
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