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TÈCNICS
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1- SALA
La sala té una capacitat de 471 persones repartides de la següent forma:
 Planta baixa: 246 butaques
 Primera planta: 122 butaques (llotges 68 i amfiteatre 54)
 Segona planta: 103 butaques (llotges 57 i amfiteatre 46)
La planta baixa és accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

2- ESCENARI
Ample de boca: 7.00 m.
Fons: 10.50 m
Ample “hombro a hombro”: 14.50 m

Alçada de boca: 6.00 m
Fons a càmera negre: 7.50 m
Alçada a barres: 12 m

L’estructura és de fusta amb sistema de cordes per subjectar les barres de
les bambolines, telons, cametes i tot tipus de decorats.
8 Camerinos annexos a l’escenari repartits en dues plantes. WC i dutxa a
cada planta.
Al soterrani es disposa de zona d’emmagatzematge i de treball amb 1 WC.

3- ELEMENTS
1 teló de boca
1 cortina teló intermedi negre
5 bambolines negres

1 americana negre
5 jocs de cametes negres

4- IL·LUMINACIÓ
5 barres amb instal·lació elèctrica no motoritzades
24 canals de dimmer
1 taula de control de llum (eurolight Lc 2412/24 canals)
1 canó 2000w + filtres de colors follwpost
8 cp-62 1000w
14 pc 1000w Làmpada epicòspica
12 fresnel 1000w
8 par 64
6 par leds
Possibilitat d’ampliació de material amb previ pressupost.

5- SO
Etapa de potència American Àudio VLP2500
Reproductor de DVD i CD
4 p.a. electro voice – altaveu 12”
2 sub electro voice – altaveu 18”
2 monitoratge – altaveu 12”
1 senheiser mic – sense fil
1 behringer xeny – taula de so
1 rack audio EQ – processador
1 DI
Possibilitat d’ampliació de material amb previ pressupost.

6- TÈCNICS
Responsables tècnics d’escenari, il·luminació i so.

7- SERVEIS
Aire condicionat i calefacció
Restauració en edifici annex

Guarda-roba
WC

8- ACTIVITATS
Representacions teatrals, concerts, espectacles de dansa, conferències,
banquets i cinema.
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