Escarlata Circus

DEVORIS CAUSA
FITXA TÈCNICA

Nota: Considerem el nostre material com un decorat de l’espectacle i una obra d’art efímera
que s’inscriu en l’espai urbà; per això demanem per part vostra de tenir la mateixa cura amb
la qualitat del personal demanat i l’espai triat, és en bé de tot plegat, gràcies.
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Escarlata Circus

Carpa de 7m’80 de diàmetre i 4m d’alçada amb capacitat per 50 persones assegudes.
Equip de so.
Equip de llums.
Furgoneta de 5’5m llarg x 2m d’alt i remolc de 4’5m llarg x 2’5m ample x 2’5m d’alt.

LLISTAT A CÀRREC DE L’ORGANITZACIÓ
1. Accés per a furgoneta + remolc conjunt llarg de 10m i espai al costat de la carpa per al remolc formant part de
l’escenografia i necessitats artístiques.
2. Espai pla, llis, anivellat i totalment lliure d’obstacles de 14m diàmetre i 6m d’alçada per muntar la carpa lliure
de contaminació acústica.
3. Natura del sòl:
• sòl on es pugui plantar piquetes d’1m de fondària: no cal contrapesos.
• sòl on no es poden plantar piquetes: 1200kg per repartir al voltant de la carpa (tipus sacs de sorra o altri de 		
	25kg o 50kg cadascun).
4. Presa de corrent monofàsica de 32amp amb presa cetac blava de 3 puntes. Electricista per conexió.
5. Presa d’aigua amb adaptadors de 3/4 de polsada a peu de carpa.
6. Camerino per 3 persones a proximitat (100m màxim) amb pica d’aigua corrent per rentar estris de cuina i dutxa
d’aigua calenta i w.c.
7. 30 ampolles de 1’5L. d’aigua potable per consum de tot el personal.
8. 1 bala d’alfals per cada dos dies de representació.
9. 1 nevera 250L.
10. 1 extintor de 6kg.
11. 1 extintor de CO2.
1. En cas que l’espectacle s’efectui entre el 15 de setembre i el 15 d’abril l’organització haurà de proporcionar 25L. de
gas-oil diaris per a calefacció de la carpa. (inclosos els dies de muntatge i desmuntatge)
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PERSONAL
☛ MUNTATGE
4 tècnics maquinistes durant 2 sessions de 4h cadascuna.
☛ DESMUNTATGE
4 tècnics maquinistes durant 1 sessió de 4h (han de ser els mateixos que el muntatge)
☛ REGIDOR@ D’ESPAI
Presència a l’espai 1 hora abans de cada funció. s’haurà d’encarregar de gestionar les entrades del públic i control de la
porta durant la representació.
Ha de ser la mateixa persona per cada funció.
☛ VIGILÀNCIA
Vigilància de l’espai des de l’arribada de la cia fins la seva marxada.aparcament vigilat pels vehicles de la companyia.
☛ VERDURES
• Nevera de 250L per conservar les verdures des de l’arribada de la companyia.
• Llistat de verdures: (a convenir amb la companyia).
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DEVORIS CAUSA
Ciutat:
DIA

Nom:
HORA

Contacte:
PERSONAL

NECESSITATS
• Presa de corrent monofàsica de 32amp
CETAC de 3 puntes a peu de carpa.
• 10 ampolles de 1’5 L d’aigua potable pel
consum humà.

D–1

• 4 tècnics maquinistes durant 2 sessions de 4h.

• Presa d’aigua al peu de la carpa.

• 1 electricista.

• Camerinos a proximitat de l’espai
(màxim 100m).

• Vigilància fins la marxada de la cia l’últim dia.
• Nevera de 250 L.
• 1 bala d’alfals fresc i “guapu”.
• Aparcament vigilat per furgoneta durant
tots els dies.

D

• 1 regidor@ d’espai responsable de les entrades
del públic a l’espectacle i responsable de porta
durant la representació.

• 6 ampolles de 1’5 L d’aigua potable pel
consum humà.

• Vigilància fins la marxada de la cia l’últim dia.

D+1

• 1 regidor@ d’espai responsable de les entrades
del públic a l’espectacle.

• 6 ampolles de 1’5 L d’aigua potable pel
consum humà.

• Vigilància fins la marxada de la cia l’últim dia.
• 4 maquinistes durant tot el desmuntatge
(HAN DE SER LES MATEIXES QUE EN
EL MUNTATGE)
D+2
• 1 electricista.

• 10 ampolles de 1’5 L d’aigua potable pel
consum humà.

• Vigilància fins la marxada de la cia l’últim dia.

Depenent de l’horari d’actuació del darrer dia, el desmuntatge es podrà fer en acabar les funcions
Firmat per l’organitzador:
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