FITXA TÈCNICA

Fitxa tècnica - Informació del vostre interès
2022-23
Cantada conduïda per Agnès Miralbell i Santi Arisa
Eines que s’utilitzaran: Veu recitada, veu cantada, petits objectes visuals manipulables,
alguns instruments de percussió i bases música enregistrada. Fons de roba de feltre suportat per dos trípodes.
Llengua: Catalana
Edat dels participants

Durada de la cantada

3-6 anys (Educació Infantil)

45 / 50 minuts

6-8 anys (Cicle Inicial)

50 / 55 minuts

8-10 anys (Cicle Mitjà)

50 / 55 minuts

Espai on fer la cantada: És un concert de petit format per celebrar en espais recollits
com una sala polivalent. Tot i així es pot adaptar a espais més amplis com la sala d’actes,
el gimnàs, el menjador, ns i tot el pati de l’escola. (En aquest cas convé tenir en compte
el soroll del transit, la predicció meteorològica, la llum solar, etc.)

Aforament (a acordar amb el Centre):
En espais petits: màxim recomanat 25-30 (o bé grup-classe) Inclosos
acompanyants.
En espais més amplis: màxim recomanat 50 /75 (o bé dos / tres grupsclasse). Inclosos acompanyants.
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Material tècnic que aportem:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

2 altaveus ampli cats RCF de 10″ d’alta potència de 400 / 880 W/PRG,
(depenent de l’espai on es dugui a terme l’activitat).
1 altaveu actiu Behringer B210D dues vies 10" 1,35” de potència de 173
W, amb funció de monitor d’escenari.
3 suports d’altaveus
Taula Yamaha MG10 XU
- amb 4 entrades de micròfon
- amb 3 entrades estèreo (jack d’¼” amb equalitzador a dues bandes
1 micro de diadema Shure
1 micro de mà sense l Shure + peu de micro
Sistema per a la reproducció de les bases

Fitxa artística i producció de l’espectacle
▪

Agnès Miralbell: cantant i animadora.
Idea original, selecció i adaptació de les lletres i les melodies, petit atrezzo i petita escenogra a, producció de les bases musicals enregistrades

▪

Santi Arisa: músic percussionista i cantant. Difusió i gestió

Fitxa tècnica requerida
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Àmbit escènic aproximat: 2,5 m x 2,5 m, o bé, 4m d’ample x 3m de
fons.
Endolls: shucko 230V/16A per a l’equip de so.
Espai - on poder canviar-nos
Ampolla d’Aigua per beure
Muntatge: 1:30h
Desmuntatge: 1:00h

IMPORTANT: Es requereix facilitar l’entrada de la furgoneta per a la descàrrega.
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