
MONSTRES 

Fitxa tècnica  

Característiques sonores 

Un conjunt d’efectes sonors per ambientar l’escena i en diferents punts del 
públic, en aquest cas, per crear desconcert en un món fantàstic i per focalitzar 
diferents sons. 

L'escena esta situada dins d'una carpa de 6x9 de 4,5 metres d'alçada, on el 
públic també està a dins. 

Material 

F.O.H 

-Taula de mescles 1 sortida estéreo, 6 auxiliars post-fader, 14 entrades 

- 2x reproductors de CD 

- PC (companyia) 

-Processador d'efectes per Reverb 

-Manguera o patch de senyal de F.O.H a l’escenari 

P.A 

4x Altaveus. 

Exemple: Model Nexo PS-15 

4x Tripodes 

2x Altaveus 

Exemple: Samson A6 

Microfonia 

-Micròfon de petaca inalàmbric de diadema Exemple: Senheisser Ew 300 de 
petaca amb diadema DPA 

Observacions 

Si la companyia no ho proporciona, és necessàri un sistema de video 
seguiment amb monitor al control, per tal de que el tècnic pogui veure làcció de 
l'escena ja que el control estarà just darrere la carpa. 

Durant el muntatge és imprescindible que el tècnic tingui el temps necessari per 
ajustar volums de l’espectacle.  



 Característiques de llum 

Dins la carpa hi ha finestres i una cortina blanca a un dels laterals. Aquestes 
finestres s'il·luminen simulant la llum solar i la cortina blanca si projectes 
ombres, creant l'efecte d'un espai nou. 

Material 

 

-Taula digital 24 ch i amb possibilitat de fer memòries 

- 2x dimmers 6ch 

-6 PAR 64 lampara nº5 

-4 tripodes per subjectar els 6 Pars 

-3 PC 

-Filtre 147 per un Par 

- 3 filtres 202 per els 3 PC 

-Filtre 202 per Par 

- Cablejat suficient com per arribar a qualsevol focu, pensant que es rodeja la 
carpa. 

 

ESCOMESA 

Ho proporciona l'organització o l'espai d'acollida.  

Il·luminació: 10kW 380V Trifàsic  (Dimmer 12 ch) 

So: 2.5kW 220V monofàsic (pot ser directe a shuco) 

 

 

 

*Qualsevol dubte trucar a Arnau (tècnic companyia) 678170443, o al correu 
vidal.484@gmail.com. Gràcies 
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