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 INFORMACIÓ GENERAL

La sala Kropotkin és una sala de format petit, pensada per les primeres etapes de creació d'una
obra o per a assajos. Disposa dels mitjans tècnics mínims de llums i so per a cobrir aquesta
funció.
Les companyies usuàries en poden fer ús de forma autònoma, amb accés lliure dins dels
horaris establerts i sense la presència contínua d'un tècnic d'arts escèniques.
La sala permet fer presentacions amb públic amb aforament reduït.
Important: la sala disposa de llum natural indirecta i no és possible fer-hi fosc complet.

- Horaris de treball: els horaris hàbils de la sala són de 9h a 21h, sense interrupció. La sala
estarà tancada i no s'hi podrà treballar els dies festius del municipi de Salt.

- Aforament de la sala: 100 persones.

- La sala disposa d'accés als lavabos del pis inferior. No disposa de camerinos, però hi ha
amplis espais de privacitat no visibles des de la zona de públic.

- Mides de l’escenari (vegeu plànols i fotografies): 6 metres de boca i 8 de profunditat. Alçada:
20cms. L'escenari, com tota la nau, es troba sota d'unes arcades, el punt més alt de les quals
és de 4,16m.

 MATERIAL TÈCNIC

MAQUINÀRIA:

- 2 torres de llum frontal
- pont de llums de contra
- Teló de fons
- 6 corporis amb rodes, multifuncionals
- Entarimat format per tarimes de 2mx1m i 20cms d'alçada

IL·LUMINACIÓ:

- 4 Elation KL Fresnel 6' 150W WW (blanc càlid)
- 4 Elation Sixpàr 300 Parled
- Taula de llums Botex DC-2448 48 canals

SO:
- dos altaveus actius de 15' JBL EON615
- Taula de so Yamaha 01v96
- microfonia segons necessitats, a pactar prèviament amb el responsable tècnic d'El Canal
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