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L’ESPAI ESCÈNIC
Aquest espectacle es desenvolupa dins un espai circular, envoltat per unes grades que formen
part de l’escenografia, en què es col·loca el públic.
L’aforament de l’espai és de 135 persones.
És tracta d’un espectacle autònom. Pot realitzar-se tant damunt l’escenari d’un teatre, com en
qualsevol espai tancat (poliesportiu, sala polivalent, magatzem,...) i també al carrer. Tant de dia
com de nit. L’estructura de grades incorpora la il·luminació i el so de l’espectacle. L’escena té
un terra propi que també duu la companyia.
Amb aquesta estructura escenogràfica, l’espectacle pretén incloure el públic com un actor més
de tot el que passa durant la representació, i no només trenca així la quarta paret, sinó que fa
realitat l'objectiu de convertir cada funció en única.
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NECESSITATS DE L’ESPECTACLE
•

La companyia necessita 5h de muntatge i 2h de desmuntatge, aproximadament.

•

L’espai de muntatge ha de tenir un mínim de 12m x 12m x 4,5m.

•

El terra de l’espai d’actuació ha de ser pla.

•

En cas que l’actuació sigui al carrer o en un espai obert, l’organització ha de delimitar
l’espai, amb un tancat mínim de 14m x 14m.

•

Calen 2 endolls de, mínim, 4 ampers cadascun.

•

En cas de no haver-ne cap de disponible, l’organització ha d’habilitar un espai com a
camerino, per a tres persones,

•

Cal que el vehicle [furgoneta + remolc] de 15m de llargada, aproximadament, tingui
accés fins al lloc de l’actuació. En cas que això no sigui possible, seran necessàries 4
persones de càrrega i descàrrega.

•

L’organització ha de preveure un lloc d’aparcament per al vehicle [furgoneta + remolc]
de 15m de llargada, aproximadament.

•

L’organització ha de rebre la companyia a l’espai d’actuació, a la seva arribada.

•

L’organització ha de regular l’accés de públic a l’espai d’actuació amb les persones
que consideri necessàries.
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CONTACTE

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA
CARRER DE MÚSIC VIVALDI 12 BX | 25003 LLEIDA
T: +34 973 281 457 | +34 649 985 052
www.labaldufateatre.com | baldufa@labaldufateatre.com
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