
2princesesbarbudes

LA BONA VIDA
Persona de contacte per a la producció tècnica: 

Marc Marcé - correu@2princesesbarbudes.org - 650 17 80 04

Necessitats

La PA, taula, monitors i les línies han d’estar muntades i comprovades abans de l’arribada del del grup. (Veure plànol pàgina 2)

El disseny de llums ha d’estar muntat abans de l’arribada  del grup. (Veure plànol pàgina 4)

Es necessita accés i aparcament per un màxim de 4 vehicles.

Es necessita un camerino gran per a 5 persones amb lavabo, WC i mirall.

Es necessita una garrafa d’aigua de 5 litres. Nosaltres portem ampolles petites reutilitzables.

Es necessita assistència tècnica durant tota l’estada.

Portem tècnic de so. No portem tècnic de llums, ens cal un tècnic que ens faci la funció. 

Proposta d’horaris (exemple de funció a les 12:00) Proposta d’horaris (exemple de funció a les 18:00)

09:30 Arribada del grup i muntatge d’instruments 15:30 Arribada del grup i muntatge d’instruments
10:00 Prova de so 16:00 Prova de so
11:00 Descans 17:00 Descans
11:30 Obertura de sala 17:30 Obertura de sala -
12:00 Inici del concert 18:00 Inici del concert
13:00 Final del concert i desmuntatge. 19:00 Final del concert i desmuntatge.
13:30 Sortida del grup 19:30 Càrrega del material

mailto:correu@2princesesbarbudes.org


Necessitats tècniques de so

- Es necessita un equip de PA adequat a l’espai amb front-fill garantint una cobertura homogènia a tot el públic.

- Es necessita 1 taula digital.

- Es necessiten 2 DI BSS, 4 Shure SM58, 4 peus de micro llargs i 4 monitors de 10’’.

- Portem tècnic de so.

Llistat de canals Plànol d’escenari

ENTRADES SORTIDES

1 Baix DI BSS - 1 Baix

2 Ukulele DI BSS - 2 Guitarra

3 Guitarra XLR - 3 Acordió

4 Piano XLR - 4 Bateria

5 Acordió XLR -

6 Bombo XLR -

7 Caixa XLR -

8 iPod XLR -

9 Veu 1 Shure SM58 Peu Llarg

10 Veu 2 Shure SM58 Peu Llarg

11 Veu 3 Shure SM58 Peu Llarg

12 Veu 4 Shure SM58 Peu Llarg

2 3

220v. x1

1 Baix
9 Veu 1

6 Bombo
7 Caixa
12  Veu 4

220v. x21

2 Ukulele
3 Guitarra
10  Veu 2

5 Acordió
11  Veu 3

4

4 Piano
8 iPod



Necessitats tècniques de llums

- Es necessiten 2 barres de contra i 1 de frontal.

- Es necessiten:

12 PAR LED RGBW: 6 a terra i 6 penjats. (en blau al plànol)
5 retalls de 1kW. (en verd al plànol)
6 PC de 1kW. (en carbassa al plànol)
2 pantalles asimètriques per a llum de públic. (en groc al plànol)
1 màquina de boira tipus «hazer». (en vermell al plànol)

- Portem 5 gobos de mida B per als 5 retalls. Necessitem 5 porta gobos. En cas de ser retalls de mida diferent, consulteu-nos!

- No portem tècnic de llums.

El disseny de llums és una proposta que fem com a grup. Com que no portem tècnic de llums i necessitem que un tècnic de

la sala ens faci la funció, per facilitar les coses ens adaptem a qualsevol proposta semblant que ens feu .

No hi ha guió de llums, es tracta de fer un ambient per cada cançó. A les proves en podem parlar.

Gràcies!
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