FITXA

TÈCNICA - ANNEX 1

Com annex al CONTRACTE D’ACTUACIÓ de l’espectacle DE PELUIX, hi figuren com
requeriments tècnics els següents punts:
> Nº d’actors
3 persones de la companyia + 6 persones organització
> Temps de muntatge: 2h
> Temps de desmuntatge: 1,5h

MUNTATGE I DESMUNTATGE





Espai de muntatge de 15x15m (aprox.) el més a prop possible del punt d’inici de
l’itinerant o en el mateix punt.
Escomesa de llum de 220V.
Possibilitat d’un espai cobert en cas de pluja per poder fer el muntatge. Sota la
pluja no es muntarà.
Desmuntatge en el punt on s’acaba l’espectacle. Haurà de tenir vigilància i
tanques per delimitar el pas.

ACTUACIÓ




6 persones per ajudar a la companyia a manipular el mico durant la actuació.
Han de ser majors d’edat, anar vestits i calçats de color negre i còmodes. La seva
funció serà ajudar a la companyia a moure el titella durant l’actuació.
Es farà un assaig previ amb ells com a mínim 2h abans de la primera actuació.
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REGIDORIA





Es necessària l’assignació d’una persona de contacte amb capacitat de decisió
en relació a l’actuació de DE PELUIX, des de l’arribada de la companyia, durant el
muntatge i l’actuació i fins que se’n va la companyia.
Vigilància des de que s’inicia el muntatge, durant el muntatge, durant els
moments en que no hi ha actuació i el desmuntatge.
2 persones de suport durant l’actuació.

COMPANYIA


Allotjament i dietes per 3 persones durant tota l’estància de la companyia.

L’ORGANITZACIÓ



Pòlissa de responsabilitat civil per part del contractant
Es necessària l’assignació d’una persona de contacte amb capacitat de decisió
en relació a l’actuació de DE PELUIX, des de l’arribada de la companyia, durant el
muntatge, l’actuació y fins que se’n va la companyia.

DURANT L’ESPECTACLE




Durant l’itinerant, les dimensions mínimes del carrer han de ser: 4,5m d’ample x
6m d’alçada, amb el mínim obstacles possibles. També és important que durant
l’itinerant no hi hagi pendents i el recorregut sigui el més pla possible.
No serà possible realitzar corbes pronunciades durant l’itinerant.
En els llocs on es pactin parades/descansos de De Peluix amb l’organització,
haurà d’haver-hi un punt de llum de 220V.

CAMERINOS




Un camerino col·lectiu equipat amb WC, dutxa amb aigua calenta i cadires.
Aigua mineral (sense gas) durant el muntatge, al final de les actuacions i el
desmuntatge.
A pocs metres del lloc de muntatge i inici de l’espectacle.
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VEHICLE DE LA COMPANYIA




El material viatja en una furgoneta de sis metres de llarg i un remolc de cinc
metres.
Aparcament vigilat pel vehicle de la companyia (durant tota l’estància en el lloc
d’actuació).
El vehicle ha de poder arribar fins al lloc de muntatge i desmuntatge.

L’alçada màxima de l’estructura és de 7 metres. L’espectacle no pot realitzar-se quan la
major part del recorregut és inferior a 6m d’alçada. És molt important tenir això en
compte.
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