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Fitxa tècnica de l’espectacle: 

EL SILENCI D’HAMELÍN 
 
LLums : 

- 19 PC de 1kw amb porta filtres i viseres 
- 4 PAR 64 nº 5 (CP62) amb porta filtres 
- 1 PAR 64 nº 2 (CP61) amb porta filtres 
- 3 retalls 25º/40º (1kw) amb porta filtres 
- 24 canals de Dímers 
- 1 torre de carrer o trípode (per un focus) max. 2m alçada 
- Cablejat necessari i suficient per tot 
- Escala per enfocar 

 
So: 

- 1 Taula de so 
- 1 Equip de P.A. amplificat 
- 2 monitors 
- Cablejat necessari i suficient per tot 

 
Material de llums i so que porta la Cia.: 

- 1 Taula programable de llums 
- 1 Monitor per la taula de llums 
- 1 ordinador portàtil pel so 
- 1 micro de solapa inalambric 
- 1 micro de mà amb peu 
- TOTS ELS FILTRES 

 
Espai :  

- Les mides de l’espai per la funció han de ser de 8m amplada x 6m fons.  
- Camara negra complerta a l’italiana i telo de fons 

 
 
Si l’espai no fa aquestes mides consultar-ho amb la  companyia per poder fer 
una adaptació adequada a les necessitats. 
 

 
Vestuaris : 

-  El vestuari ha de disposar de: mirall, taula i cadires per a 3 persones, 
 barres o penjadors per el vestuari, aigua per beure, WC i dutxa 

 
Descàrrega i la càrrega, personal tècnic necessàri:  

- Per la descàrrega i la càrrega, depenent de la distància entre el transport i l’escenari. 
Dues persones es suficient i poden ser els mateixos tècnics. 

 
Muntatge i desmuntatge, personal tècnic necessàri: 

- 2 Tècnics (llum, so i maquinaria) 
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Durant la funció, personal tècnic necessàri: 

- 1 Tècnic (llum i so) 
- 1 responsable de la sala 

La companyia ve amb 1 tècnic (llum, so i maquinaria) 
 
Aparcament transport: 
 
- A la porta del teatre per descàrrega i càrrega i possibilitat d’estacionar en el mateix lloc o a 
prop durant l’actuació. 
Durada del muntatge: 4h aprox. 
Durada de la funció: 55min. aprox. 
Durada del desmuntatge: 1h aprox. 
 
Si alguna d’aquestes necessitats no son possibles cal de posar-se en contacte amb la 
companyia per tal de trobar una alternativa i resoldre les possibles incidencies que es puguin 
presentar. 
 
Contactes: 
 
Qüestions tècniques: 
 
Jordi Llongueras 
Telf. 609079608 
llongui@grn.es 

Qüestions producció, administratives i de gestió: 
 
Pep Farrés 
Telf. 627535909 
comunicacio@farresbrothers.com 
 
Jordi Farrés 
Telf. 667412946 
produccio@farresbrothers.com 
 
Maite Velázquez 
Telf. 938052520 
produccio@farresbrothers.com 
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