LO
ELS PAISATGES QUE ENS HABITEN

Cia. LYDIA ENCINAS

"Fa molt de temps, els àtoms
del teu cos es trobaven
totalment dispersos.........
Potser aquesta és la seva
primera vegada que
s’estableixen en un organisme
viu, havent passat, això sí, per
oceans i núvols, formant part
d’un bilió de gotes de pluja o
de mil milions de flocs de neu.
Però ara, en aquest moment,
tots són aquí, creant el teu
cos".
Caleb Scharf
Revista Scientific American

Sinopsi
LO ens recorda informació
essencial per entendre què
som.
Som material reciclat de
l'Univers.
Som Natura.
Estem connectats amb tot el
que ens envolta.
Tots els paisatges que veiem a
fora, estan al nostre interior.
Tants paisatges com emocions.

CONDICIONS GENERALS
Imprescindible foscor total a la sala.
ESPAI ESCÈNIC:

Mides mínimes d’escenari:
6 m ample x 4 m fons x 3 m alt.
Alçada màxima d'escenari: 30 cm.
En cas de no ser possible, es podria
realitzar a nivell de públic.
Distància de l'escenari al públic:
1,5 m.
DISPOSICIÓ DEL PÚBLIC:

Per a una bona visibilitat i proximitat
es recomana una primera franja del públic a
terra (amb moqueta, coixins,...) i que les
primeres línies no excedeixin els
5 m d'amplada.

Espectacle familiar, per a infants (recomanem a
partir de 4 anys) i adults.
Aforament: 150 persones.

NECESSITATS TÈCNIQUES:
La Companyia porta el seu sistema d’il·luminació,
taula de mescles i sistema de microfonia.
Necessitem:
-Pressa de corrent a peu d’escenari a 220 V, 16 A.
-2 terminals d’àudio Canon XLR, un per canal.
-Equip d’amplificació P.A. mínim 400W, RMS.
NECESSITATS MUNTATGE I DESMUNTATGE:
Temps de muntatge: 3,5 h.
Temps de desmuntatge: 1,5 h.
Duració de l’espectacle: 45 m aprox.
Temps mínim entre funcions: 45 m.
Temps de càrrega i descàrrega: 30 m.
Ajuda en muntatge/desmuntatge: 1 tècnic de sala.

DADES DEL VEHICLE:

Fiat Doblo. Matrícula: 7967HDY
Dimensions:
4,4 m llarg x 1,8 m ample x 1,8 m alt

FITXA ARTÍSTICA
Directora i autora:
Lydia Encinas
Actriu, creació i manipulació de
siluetes:
Lydia Encinas
Músic, tècnic de llums i so:
Ricard Guiu
Mirada externa text i dramatúrgia:
Núria García i Susanna Rubio

CONTACTE:

WWW.XAVIDEMELO.COM

Tfn: 653246340

info@xavidemelo.com

