FITXA

TÈCNICA - ANNEX 1

Com annex al CONTRACTE D’ACTUACIÓ de la instal·lació de LO CARROFIL, hi figuren
com requeriments tècnics els següents punts:
> Nº d’actors: 3 persones de la companyia + 2 persones organització
> Temps de muntatge: 2h
> Temps de desmuntatge: 1,5h

NECESSITATS TÈCNIQUES










Terreny d’ubicació de la instal·lació sense desnivell d’un mínim de 10x10m
aproximadament (espai necessari per al muntatge – no contemplat l’espai del
públic).
Punt de llum de 220V al lloc de muntatge.
Tanques suficients per muntar un perímetre de 10x10 metres aprox (durant la
nit).
Vigilància de l’espai on hi ha muntada la instal·lació (durant els moments que no
hi ha actuació – inclosa la nit).
Es necessària la presencia d’una persona de contacte amb capacitat de decisió
en relació a la actuació de LO CARROFIL des de l’arribada de la companyia,
durant el muntatge, l’actuació i el desmuntatge i fins que se’n va la companyia.
El vehicle / transport de l’escenografia ha d’arribar fins al punt d’actuació (tota
l’escenografia viatja en una furgoneta).
Pòlissa de responsabilitat civil per part del contractant.
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CAMERINOS
Un camerino col·lectiu, proper a la ubicació de la instal·lació amb aigua corrent,
WC i dutxes amb aigua calenta.
Aigua per a la companyia.

DURANT L’ACTUACIÓ





Dues persones de suport mentre la instal·lació està en funcionament. La seva
funció serà ajudar el personal de la companyia a organitzar les entrades i
sortides dels nens dins de la instal·lació.
Regidor d’espai com a representant de l’organització que tingui capacitat de
prendre decisions davant qualsevol situació inesperada.
Aigua per a la companyia.

COMPANYIA


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

VEHICLE DE LA COMPANYIA




Aparcament vigilat per al vehicle de la companyia (durant tota l’estància, proper
al lloc d’actuació).
El vehicle ha de poder arribar fins al lloc de muntatge i desmuntatge
Mides del vehicle de la companyia a la imatge adjunta (1)

Tots els permisos necessaris per al bon funcionament de l’actuació són a càrrec del
contractant.
(1)
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