
 

Emplaçament : SITE SPECIFIC Espais no convencionals / OUTDOOR or INDOOR 

Programació ideal : Vespre / Nit 

Durada: Aproximadament 30 minuts 

Gràcies per acollir-nos al vostre espai. La fitxa tècnica així com els plans d'instal·lació són a respectar escrupolosament. 

En l'eventualitat de trobar dificultats per oferir aquestes condicions, estem oberts al diàleg. 

FITXA TÈCNICA 
DE UNA EN UNA 

[versos sobre un tejado errante]
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ESPECTACLE 
VIDEO INTEGRAL DE LA PEÇA: https://vimeo.com/648938583/570233ff4f 

A la peça treballem amb 60 teules àrabs i amb el so que provoca el moviment de les mateixes. En algunes escenes les fem lliscar per terra de manera que el terreny 

ha de ser pla i regular. Algunes pavimentacions poden dificultar -o fins i tot impossibilitar- l'execució de la peça, així es descarten escenaris amb grava, terra o ciment 

arrugat. En cas d'una pavimentació empedrada, és recomanable avaluar el grau de textura que presenta abans de decidir si és apta o no per a la posada en escena. 

La companyia no es fa responsable de cap dany a terra. 

*Cal acordar amb la companyia l'espai d'actuació. 

Estarem agraïts de conèixer els espais que esteu imaginant per a la nostra proposta i estem oberts a possibles adaptacions. 

 

ESPAI 

Obertura mínima d´escena: 10 m. 
Profunditat mínima: 9 m. 
Alçada mínima: 6 m.

ESCENOGRAFIA DE LA COMPANYIA 

60 teules 

PERSONAL I HORARI  
Nombre de persones de la companyia en gira: 5 (3 intèrprets, 1 músic/dissenyador de so i 1 tècnic d'il·luminació) 

Se sol·licita la presència del personal següent, per part de l'organització: 
MUNTATGE: 
(Mínim 6 hores abans de l'horari de programació/entrada de públic) 
• 1 maquinista 
• 1 tècnic de llums i 1 tècnic de so per al muntatge llums i espai sonor. 

DESMUNTATGE: 
• 1 maquinista 

 **Per a la càrrega i la descàrrega de l'escenografia, cal un accés directe a l'espai d'actuació. 
***En el cas d’un espai d’actuació exterior sol·licitem a l’organització material de neteja per poder alliberar l’espai d’eventuals pedres, fang, sorra o fulles.

https://vimeo.com/648938583/570233ff4f
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IL·LUMINACIÓ 

PROJECTORS DE LLUM 
Plano Convex 1000 W    Quantitat: 10 
Retalls 25-50 ° 1000 W  Quantitat: 5 
Nombre total de projectors de llum:   15 
Potència Màxima: 15Kw 

FILTRES 

Lee203 (quantitat 8) 

Lee201 (quantitat 6) 

CONSOLA DMX  

(amb canals per a mínim 12 escenes) 

Caldrà el cable DMX dels dimmers. 

ACCESSORIS NECESSARIS 

Tots els projectors han d'estar equipats amb portafiltres i pales. 

Nombre de plataformes per als llums situats a terra: 8

SO 

* La peça s'executa amb 3 micròfons de solapa Sennheiser i un pc de la 
companyia usant software i efectes específics, cal accés independent als 
altaveus de la sala/espai. 

ALTAVEUS 
• PA adequada a les dimensions i l'aforament de la sala/espai 

• Subwoofers sota/prop de públic *col·locats segons plànol 

• 2x PAs/monitors del darrere (surround) *col·locats segons plànol 

• 4 trípodes per elevar els altaveus 

MICROFONIA 
• 4x micros canó (en escena sobre peus de micròfon de baixa altura en-

focant a escena segons pla). Ref: Sennheiser MKH 416 P48 i suport K&M 
259  

• 3x sistema sense fil per a micròfons diadema. Ref: Transmissor de but-
xaca + receptor tipus Sennheiser EW500 

• 8x cables XLR (femella)> XLR (mascle) de 15m (4 per a PAs, 4 per a mics) 
• 2x bases múltiples de corrent amb 5 o més endolls cadascuna (PC/con-

trol) 

PER PART DE LA COMPANYIA 
• Àudio Interface amb 8 entrades i 8 sortides balancejades, 4 previs de 

micròfon, connexió USB. Ref : RME Fireface UFX II 
• 3x micròfons de solapa de sistema sense fil (connector minijack). 

https://es-mx.sennheiser.com/short-shotgun-tube-microphone-camera-films-mkh-416-p48u3
https://www.k-m.de/en/products/mic-stands/floor-stands/259-microphone-stand-black/25900-300-55
https://www.k-m.de/en/products/mic-stands/floor-stands/259-microphone-stand-black/25900-300-55
https://es-mx.sennheiser.com/lavalier-set-microfono-inalambrico-musicos-ponentes-ew-500-g4-mke2
https://www.rme-audio.de/fireface-ufx-ii.html
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CONTACTE 

Direcció i coordinación 

Barbara Cappi 

0034 633926398 

metricabarbara@gmail.com 

Referent tècnic de so 

Sergio Camacho 

0034 609955565 
sergiocamachorico@gmail.com  

Referent tècnic de llum 

Xavi Moreno  

0033 644206851 

morenotex@gmail.com 

 
Fitxa tècnica actualitzada al setembre 2022
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