
MiraMiró
FICHA TÉCNICA

Coordinació tècnica: Gaspar Morey – baal@baaldansa.com +34 678 779 398
Disseny i implementació: Manu Martínez- homesepia@gmail.com

* IMPORTANT: El plànol adjunt és orientatiu. El text que segueix mana sobre el plànol. Sempre
es realitzarà un plànol adaptat a cada espai una vegada disposem de la informació necessària.

ESPAI ESCÈNIC

Fons de ciclorama que admeti retroprojecció (quan no es pugui retroprojecció, es pot plantejar la
projecció frontal).
Espai ballable cobert amb tapis de dansa (linòli), preferiblement blanc o gris clar. Alternativament
es pot fer amb tapis negre.
Dimensions mínimes*: 6m de fons x 7m de ample + 1.5m de cameta per banda.
Dimensions ideals: 8m de fons x 8+m d’ample + 2m de cameta per banda
Alçada mínima por davall de llums: 4m

* Es poden fer adaptacions especials després de parlar-ho amb la companyia.

NECESSITATS DE MAQUINÀRIA (a aportar por la sala)
• Càmera negra completa amb cametes i bambalina per aforar el ciclorama.
• Ciclorama que admeti retroprojecció. Dimensions mínimes 6m de ample x 3.7m d’alçada. Si

la sala no disposa de ciclorama, la companyia pot aportar un ciclorama de 8m x 4,5m. La
sala deu aportar una barra superior recta i idealment també una barra inferior per tensar el
ciclorama. A falta de barra inferior o d’alçada suficient, es requerix una alternativa per tensar
tot el  baix del ciclorama (p.e.  amb taulons de fusta i una tela per protegir  el  ciclo).  La
companyia disposa de 4 «galetes», para tensar el ciclorama laterlament.

NECESSITATS D’IL·LUMINACIÓ (a aportar per la sala)

• Veure plànol al final de la fitxa

NECESSITATS D'ÀUDIO I VÍDEO (a aportar per la sala)

• Opció retroprojecció: Projector de vídeo (mínim 4000 lm) i òptica adequada para omplir la
pantalla en retro (mínim 6 x 7,3m). L’ordinador que llença el vídeo estarà entre bambalines.
L’àudio es llença des d’el mateix ordinador. La companyia disposa de targeta d’àudio amb 2
sortides XLR.

• En cas de projecció frontal la sala haurà de disposar del cablejat  necessari per portar la
senyal des del projector a bambalines o a control. La companyia disposa d’un cable HDMI
de 30m.

• ES IMPRESCINDIBLE PODER OMPLIR LA PANTALLA I QUE LA PROJECCIÓ
COMENCI A RAN DEL TERRA

• La PA ha de ser adequada a la sala.
• Consola d’àudio. Només s'utilitzen dos canals d’àudio, però és necessari passar per consola

per poder equalitzar l’àudio i ajustar-ho a la sala.
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NECESSITATS DE PERSONAL (a aportar per la sala)

Muntatge
• Dos maquinistes para la col·locació del ciclorama i el seu aforament, el linóli, les cametes i

la caixa negra.
• 1 Tècnic de llums (que conegui bé la sala i l’equipament)
• 1 Tècnic d’àudio (que conegui bé la sala i l’equipament)
• També es pot fer tot amb 2 tècnics polivalents que puguin realitzar les tasques anteriors.

Funció
• Un tècnic responsable de la sala, que hagi estat present durant el muntatge. En principio

només està per si sorgeix qualque problema.

Desmuntatge
• Dues persones

HORARIS

Muntatge
6 hores. El muntatge requereix 5 hores (suposant que tota la tècnica, focus, cablejat, etc. funcionen
correctament. L’altra hora és necessària per realitzar un passi complet.

Desmuntatge
1 h màxim

NECESSITATS DE CAMERINO

1 camerino gran amb llums, mirall, taula, cadires, perxa pel vestuari i dutxa amb aigua calenta.

Agua para beure suficient per a 4 persones (el tècnic també te sed).

Planxa i tabla de planxar al camerino o a prop.

IMPORTANT
* Si les condicions de l’espai difereixen, o no es disposa de tot el
material, pregam es comuniqui a Gaspar Morey a aquesta adreça:
baal@baaldansa.com. Farem  el  possible  per  adaptar-nos  a  les
condicions presents.
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