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1.- Localització            _______ 
 
1.1.-Requeriments accessos i sala 

- Un tècnic auxiliar de llums de la sala i un altre de so. 
 

1.2.-Requeriments escenari 

- Escenari acotat a 8m de boca per 5m de fons, amb 4 metres d’altura lliure. (Escenari mínim: 5x4m) 
- Una presa de corrent a l'escenari per a so de 220v, amb presa de terra.  
- Caixa negre d'escenari. 
- Teló negre de fons. 
- Cametes segons plànol. 

 

1.3.-Timing i horaris:  
  El temps previst d’entrada a la sala és de 4 hores abans de la funció. 

- Temps de descàrrega: 30 minuts 
- Temps d’enfocs i programació de llums: 1 hora 
- Temps de preparació de so i proves: 2 hores 
- Durada de l’espectacle: 55 minuts 
- Temps de desmuntatge: 30 minuts 
 

Horaris habituals indicatius 

17:30   Entrada al teatre, descàrrega i muntatge escenari 

18:00   Inici muntatge de llums 

19:00   Inici muntatge de so 

20:00   Inici prova de so 

21:00   Obertura de portes 

21:30   Inici Concert 

22:30   Fi Concert 

23:00   Inici desmuntatge 

23:00   Càrrega 
 

1.4.- Camerinos amb mirall i aigües. 
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2.- So             ______ 

 
2.1.- Disposició, electricitat i canals a l'escenari. 
 
 

 
 
 
 
2.2.- Canals escenari i control Yamaha LS-9/16 
 

IN Canal Micro o DI PH Proceso Cableado 

1 DPA Ester Shure UR4D/UR1-DPA diadema Inalambric Comp/Gate XLR 4 m 

2 DPA Maria Casellas Shure UR4D/UR1-DPA diadema Inalambric Comp/Gate XLR 4m 

3 DPA Maria Cirici Shure UR4D/UR1-DPA diadema Inalambric Comp/Gate XLR 4m 

4 DPA Mònica  Shure UR4D/UR1-DPA diadema Inalambric Comp/Gate XLR 4m 
Out Bus     Proceso Cableado 

1 Monitor 01 Ps10 1 i 2     Comp   

2 Monitor 02 Ps10 3 i 4     Comp   
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2.3.-Requeriments de So 

- Quatre estacions Shure UR4D amb emissores UR1. 
- Taula de so Yamaha LS9-16 o 32 o Yamaha M7/CL.  
- Sistema PA: Nexo, Meyer, D&B, Lacústics etc. amb frontfills si fos necessari (escenari de deu 

metres o més) 
- 2 Equalitzadors XTA Electronics GQ600 o similar (30 bandes) per els enviaments de monitors i PA. 
- 4 monitors Nexo Ps10 amb etapa Nexo Amp amb 2 enviaments. (Els monitors haurien de ser de 

mides reduïdes i amb trípode). 
- Nivell de pressió sonora òptim: 100 dbs en tot l'aforament de la sala. 
- Per a una correcta sonorització de l’espectacle, el control de so cal que estigui situat a la part 

posterior del públic, centrat respecte l'escenari. El control NO pot estar en cabines tancades o 

semi-tancades, pisos superiors a l'escenari o en un lateral. Es necessita llum al control. 
- Els monitors es controlaran des de la taula de PA. 
- El control de so i llum han d’estar junts, ja que els operarà la mateixa persona. 

 

 

2.4.- Microfonia 

- 4 DPA 4066 headset  
 

 
En cas de que la organització no disposi del material o part del material de so especificat en aquest rider 

(PA, taula, monitoratge o microfonia) hi ha la possibilitat que sigui llogat a través de la companyia amb una 

variació sobre el preu del catxet. 
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3.- Llums           __________ 
 

3.1.-Mapa de Llums 

 
3.2.-Requeriments Llums 

- 24 ch dimmer 
- Taula de control · LT piccolo 24/96 o · ETC Smartfade 24/48 
- 7 x Retall 25-50° ETC Source Four Zoom 
- 18 x PC (tots amb visera i porta-filtre)  
- 5 x Iris, per als retalls. 
- El control de llums ha d'estar al costat del de so, ja que seran operats per la mateixa persona. 
- Per al correcte compliment del timing, és imprescindible que les barres d'escenari ja estiguin en la 

seva posició i tots els projectors muntats abans de la descàrrega. 
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4.- Contacte tècnic           ______ 
 

Tècnic de so i llums: Guillem Rodríguez 690.260.815 guillemrz@gmail.com  
 

 

 

Aquest rider forma part del contracte, qualsevol modificació ha de ser consultada amb un mínim de 15 dies 

d'antelació. 


