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SAFARI
INFORMACIÓ GENERAL

Espectacle de titelles
Edat recomanada per a funcions familiars: a partir de 3 anys
Edat recomanada per a funcions escolars: a partir de 3 anys
Durada de l’espectacle: 47’
Número d’actors: 2
Número de tècnics: 1
Temps òptim de muntatge: 3h
Temps òptim de desmuntatge: 1h
Mesures òptimes de l’escenari: 8m ample x 8m fons x 5m alçada
Mesures mínimes de l’escenari: 6m ample x 6m fons x 3m alçada
Podem preparar-vos una adaptació de la fitxa tècnica segons les característiques de la sala
d’actuació.
Disposarem de dossier pedagògic digitalitzat.
Data d’estrena: 30/08/2015 – Teatre Municipal de l’Escorxador, Lleida, Catalunya

Gestió de l’actuació: Isabel Mercé Currià |+ 34 973 281 457 | baldufa@labaldufateatre.com
Coordinador tècnic: Anjos Fernández | +34 659 050 451| anjos@vtecnics.com
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SAFARI
SINOPSI

Safari conserva els dos protagonistes d'Embolic a la Granja: en Pinyot i en Carabassot. Ara,
aquests dos personatges ens expliquen el conflicte en què s'han trobat immersos a la sabana, on
s’han desplaçat després d’haver rebut la notícia que els advertia de la misteriosa desaparició
del lleó. En la seva tasca d’investigació interpel·len la girafa, el mico, l’elefant, el cocodril... i en
plena aventura, topen amb el lleó, capmoix i pensarós, que no sap rugir. Amb la ferma voluntat
de resoldre el cas i donar-li un cop de mà, els intrèpids investigadors de La Baldufa miren
d’esbrinar quins són els motius d’aquest pesar. Per què el cocodril s’entesta a ultratjar el lleó, que
no sap rugir? Per què la resta d’animals també s’entossudeix en fer-li la guitza? Què caldrà fer
perquè el rei de la sabana s’envalenteixi?
Un espectacle adreçat de nou als més petits on es juga amb una escenografia que es desdobla
per a aconseguir un espai atractiu que reflecteixi tot aquest ecosistema.
El bullying és la qüestió que s’aborda. Les nenes i els nens poden entendre les seves amenaces a
partir del comportament del cocodril i el lleó, i també del de la girafa, el mico i l'elefant. La
preocupació d'en Pinyot i en Carabassot és similar a la dels pares i mestres. Els infants també
poden ser ferotges i cruels amb els companys. En canvi, tenim el convenciment de que, per
mitjà de l’educació i el treball, es poden potenciar actituds i comportaments en positiu que
permetin una convivència dolça i tranquil·la.
Us convidem a participar i gaudir d’aquest Safari.
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SAFARI
FITXA ARTÍSTICA

Autor: La Baldufa i Ramon Molins
Direcció: Ramon Molins
Música: Oscar Roig
Disseny de llums: Miki Arbizu
Disseny escenogràfic i de vestuari: Carles Pijuan
Construcció d’escenografia: Juan Manuel Recio, Ferran López, Carles Pijuan
Confecció del vestuari: Olga Cuito
Actors:
×

Pinyot: Enric Blasi o Emiliano Pardo

×

Carabassot: Carles Pijuan o Ferran López

Tècnic de so i llum: Anjos Fernández
Producció: Enric Blasi, Emiliano Pardo, Amàlia Atmetlló
Oficina: Isabel Mercé, Pilar Pàmpols
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SAFARI
DOSSIER TÈCNIC STANDARD
28/05/2021
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SAFARI
FITXA TÈCNICA STANDARD ÒPTIMA

Nota preliminar: Safari és un espectacle pensat per a ser representat en un escenari teatral.
A continuació veureu una fitxa standard (amb 24 canals de regulació per dímer) que garanteix
ensenyar l’espectacle en les condicions ideals. A partir d’aquí, la companyia pot aprofitar i
optimitzar la fitxa tècnica de l’espai en benefici d’aquesta o també acceptar altres propostes a
la baixa sempre i que el programador en sigui conscient i accepti les repercussions artístiques
que la retallada pugui suposar. La companyia pot fins i tot actuar en un espai sense material
tècnic aportant ella mateixa tot el material necessari.

LLUMS
Focus:

•
•
•
•
•

23 PC d’ 1 KW complets (tots amb visera i porta filtres)
1 retall 1 KW
2 panorames asimètrics 1000W per a llum de sala
24 canals de dímer
Taula de llums de 24 canals

Altres:

•

Llum de guàrdia suficient a les espatlles del teatre així com al passadís de darrera
de teló de fons a foro.

•

Distribució de les línies regulades i directes tal i com s’indica al plànol de llums
adjunt a la fitxa.

•

Material suficient per a l’electrificació de TOTS els focus disposats al plànol de
llums.

Nota: La distribució dels equipaments es farà segons el plànols de llums adjunt.

SO
PA:

•

Suficient a les característiques de la sala.

Control:

•

La companyia utilitza la taula del teatre. S’utilitzaran 6 canals de la
taula.

Reproducció:

•

La companyia porta el seu propi reproductor de so, en aquest cas un
ordinador.

Monitors:

•

En dos punts d’emissió .La companyia decidirà la seva ubicació a
l’arribada al teatre.

Microfonia

•

2 micròfons inalàmbrics. Els porta la companyia.
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ESPAI I MAQUINÀRIA
•

Dimensions òptimes: 8m ample x 8m fons x 5m alçada
Per a representar l’espectacle en un escenari menor de 6m x 6m x 3m caldrà consultar-ho
amb la companyia.

•

Càmera negra d’amplada regular garantint l’aforament absolut.

PERSONAL ( SEGONS LES NECESSITATS EXPLICADES AL PLA DE TREBALL )
•

1 PERSONA per a la descàrrega en el cas que l’accés al teatre no sigui directe a més del
personal que el teatre consideri necessari per a la instal·lació de la càmera negra

•

1 tècnic durant tot el muntatge. ( Aquest enfocarà segons les indicacions del tècnic de la
companyia )

CAMERINOS
•

1 camerino amb capacitat per a un total de tres persones equipat amb WC, cadires,
penjadors, dutxes amb aigua calenta, i un endoll com a mínim de tipus Schuko 220V i un
mirall.

ALTRES
•

Aigua mineral envasada suficient per al muntatge, la funció i el desmuntatge
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PLA DE TREBALL
HORA
Primera mitja hora
(0:00h a 0:30h)

Següent hora
(0:30h a 1:30h)

Següent hora
(1:30 h a 2:30h)
Següent mitja hora
(2:30h a 3:00h)
Següent quart d’hora
(3:00h a 3:15h)
Següent hora
(3:15h a 4:15h)
Següent quart d’hora
(4:15h a 4:30h)
Següent hora
(4:30h a 5:30h)
Següent quart d’hora
(5:30h a 5:45h)

ACTIVITAT
•
Descàrrega
•
Implantació del plànol de llums
•
Decidir la ubicació de l’escenografia
així com la dels monitors
•
Implantació de l’escenografia
•
Instal·lació de la càmera negra
•
Muntatge i implantació dels equips
tècnics sobre l’escena i comprovació
dels equips
•
Test dels equips de so i ajusts previs a les
proves
•
Distribució de l’atrezzo i la utilleria
•
Enfoc
•
Proves de so
•
Ajust de memòries
•

Entrada de públic

•

FUNCIÓ

•

Sortida de públic

•

Desmuntatge

•

Càrrega

PERSONAL
•

1 tècnic

•

1 tècnic

•

1 tècnic

•

1 tècnic

•

-----------------------------

Coordinador tècnic: Anjos Fernández | +34 659 050 451| anjos@vtecnics.com

28/05/2021

12

anjos@vtecnics.com
+34659050451

Anjos Fernández

Pan.Assimètric

Retall 1 KW.
Amb Iris

PC 1 KW.
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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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