PROPOSTA D’ACTIVITAT - CINEMA A LA FRESCA 2.018

Com cada any pels volts del mes de març a Circuit Urgellenc comencem a preparar la campanya de
cinema a la fresca per a aquest proper estiu del 2018. Ja seran 23 anys seguits portant el cinema a les
places i els carrers de les nostres viles i, com sempre, treballarem per a que el cinema de cada estiu
sigui un xic millor que l’any anterior.
Els formats de projecció per a aquesta activitat són en DVD o Blueray, amb videoprojector DLP de 5.000
lúmens o en CINEMA DIGITAL, la millor tecnologia d’avui en dia posada al servei del cinema, amb la
millor qualitat visual que ens ofereixen els 10.000 lúmens de potència i la resolució FullHD en 2K dels
nostres projectors NEC NC1000C i la millor qualitat de so, amb la precisió i la nitidesa del sistema
Dolby Digital que ens proporciona el nostre PROCESSADOR DIGITAL DOLBY CP750.
El format DVD i Blueray és exclusivament per a pel·lícules que fa 4 o 5 mesos que s’han estrenat en
sales comercials. El muntatge és pràcticament el mateix, tan sols varia el tipus de projector.
Com cada any apostem per dur a terme tota mena d’esdeveniments audiovisuals, des de sessions de
cine clàssic en pantalla petita fins a autocines de cine comercial amb pantalla de 10 metres, passant per
instal·lacions de so per a sessions de dj, conferències, realitzacions en vídeo dels vostres actes, cicle
estable de cinema comercial...
Podeu demanar-nos pressupost personalitzat trucant-nos als telèfons 973610519 / 699480255 o als
correus electrònics pere@circusa.com, ramon@circusa.com
Possibilitats tècniques
Disposem de les següents combinacions de material tècnic, per a poder adaptar-lo a les vostres
necessitats.
Pantalles:
- Pantalles inflables: 10,5x5 metres, 8x4 metres i 6x3,5 metres
En aquest cas no es necessita cap bastida per muntar la pantalla, ja que són autoportants. Equip de so
des de 1200 watts (estèreo) fins a 3.600 watts (dolby 5.1).
- Pantalles de torres: 8x4 metres, 7x3 metres, 5x3,75 metres i 4x3 metres
Muntades en bastida que ha de facilitar l’organització, o en el cas de teatre o auditori on es disposi de
barres, penjada a les barres. També disposem de torres autoportants per instal·lar ens espais a recer
del vent. Equip de so des de 1200 watts (estèreo) fins a 3.600 watts (dolby 5.1).
-

Pantalles de mides més reduïdes per a interiors o espais més restringits, amb marc d’alumini:
3x2,3 metres
Les muntem amb marc propi o amb torres autoportants, com les anteriors. Equip de so de 1200 watts.
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