EL SECRET DE LA NANNA
companyia de teatre Anna Roca

Fitxa tècnica
NECESSITATS BÀSIQUES:
· Un espai totalment pla d’uns 10 x 15 mtes.
· Una presa de corrent de 220V a prop del lloc d’actuació (la cia porta allargador de 25 mtes.)
· Accessibilitat de pas per un camió fins a l’espai d’actuació:
Camió Renault Master amb matrícula 7872 HFX
Mides (mm): alçada 3400 / amplada 2350 / llargada 6204.
OBSERVACIONS MOLT IMPORTANTS:
· Durant els mesos d’estiu és IMPRESCINDIBLE que el camió i el públic estiguin a l’ombra o
programar en hores de menys calor. La companyia vol deixar clar que a temperatures de més de
35º la maquinaria tècnica de l’espectacle NO pot treballar.
· En el cas de que l’espai sigui molt obert, l’organització haurà de delimitar-lo d’alguna forma.
(p.ex: rodejant l’espai del camió amb tanques).
· El camió disposa d’aire condicionat en el seu interior.
TIMING HORARIS:
· Temps de muntatge: 3 hores
· Durada de l’espectacle: Passis de 10 minuts de manera consecutiva durant 3 hores.
Opció 1 _ 3 hores seguides (a escollir en horari de matí o tarda)
Opció 2 _ 1 hora i 30 minuts pel matí i 1 hora 30 minuts per la tarda.
· Temps desmuntatge: 1 hora i 30 minuts
PERSONAL:
· És necessaria una persona responsable de l’organització a l’arribada de la companyia per
decidir on es col·locarà el camió. Durant l’actuació, serà IMPRESCINDIBLE que hi hagi una
persona de l’organització per atendre al públic.
· L’organització facilitarà a la companyia un camerino/espai per canviar-se 2 persones a prop
de l’espai d’actuació amb aigües i WC.
SEGURETAT:
· El camió només pot quedar a l’exterior de nit si hi ha un guarda per vigilar.
Si no hi ha guarda, l’organització facilitarà un espai tancat per a poder deixar-lo.

Telèfons de contacte:
Anna Roca 656.836.655
Jordi Gilabert 666.535.536

https://www.annaroca.com/ca/espectacles-en-gira/el-secret-de-la-nanna/

