CESSIÓ D’ÚS DELS ESPAIS ESCÈNICS I MUSICALS MUNICIPALS QUE GESTIONA CULTURA
TEATRE TARRAGONA
Teatre Tarragona
adreça

Característiques de l’espai

Sala del teatre
Rambla Nova 11, Tarragona
aforament 686
àrea escènica 12m x 12m

Edifici de nova planta, construït entre mitgeres al número 11 de la Rambla Nova,
el principal passeig de la ciutat, amb una sala d’exhibició frontal gran, si bé que
condicionat per l’amplada del solar. La sala està situada per damunt de la segona
planta, amb platea i un amfiteatre; té el volum i l’acústica ajustades al teatre de
paraula, enfrontada a través d’una embocadura a un escenari amb àmplia
dotació de maquinària superior, tot i que l’espai lateral és força limitat.
L’aforament total és de 686 persones assegudes, de les quals 198 a la Platea
Baixa (+15 opcionals de la filera 0), 265 a la Platea Alta i 215 a l’Amfiteatre.

Cessió ordinària
durada màxima de l’acte
període total de cessió (inclòs el muntatge)
assistència tècnica
atenció al públic i control d’accessos
import a càrrec de l’organitzador (IVA inclòs)

1,5h
6h
865,15€
481,63€
1.346,78€

El vestíbul, amb
accés des de la
porta principal a la Rambla Nova, acull els serveis d’informació i venda de
localitats, bar cafeteria i lavabos. És també el punt de distribució principal de
l’edifici per accedir a la zona dels camerinos i a les plantes superiors amb
l’ascensor i les escales.
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L’àrea escènica útil fa aproximadament 12m x 12m (144m ). A l’escenari hi ha
maquinària superior que permet penjar una càmera negra a la italiana,
il·luminació escènica i altres elements escenogràfics. Al terra de fusta pintada de
negre s’hi pot clavar i caragolar, i hi ha disponible tapís de dansa (linòleum).
Equip d’il·luminació complet (amb 32PC 1kW; 20 PC 2kW; 12 retalls de 2kW; 16
retalls de 1 kW; 30 PAR 1kW; 12 panorames asimètrics) i regulació fins a 200kW
de potència. Reproducció de CD, micròfon per presentar, 4 monitors a l’escenari,
PA i subgreus en line array penjats sobre el prosceni. No hi ha equipament
d’escenari per a sonoritzar música en viu.
La càrrega i descàrrega dels materials s’ha de fer pel carrer Santa Clara, en un
moll directe a l’escenari. Un cop finalitzada, els vehicles destinats a la càrrega i
descàrrega podran estacionar a l’espai darrera el teatre. No disposem de permís
per a l’estacionament de turismes.
A la planta baixa hi ha 4 camerinos amb capacitat per a 48 persones, 2 camerinos
per a 4 persones, un camerino per a 16 persones i un camerino per a 24
persones. Tots els camerinos tenen climatització, dutxa, rentamans, miralls i WC.
Condicions de la cessió ordinària
Cessió d’ús de la sala d’actes per a la realització d’un espectacle o acte, amb ocupació temporal no superior a 6 hores seguides. Aquest període
ha d’incloure la situació d’uns elements escenogràfics i el muntatge i direcció d’una il·luminació bàsica (fins a unes 3 hores), l’obertura de
portes al públic (0,5h) i la funció (fins a 1,5 hores) i el desmuntatge i reposició del teatre a la situació inicial (1 hora). La cessió per a un període
de temps superior a 6 hores i/o funcions de durada superior a 1,5h s’hauran d’estudiar i valorar en cada cas.
La cessió d’ús d’aquesta sala no està subjecte a taxa.
Tanmateix, l’organitzador haurà de fer l’encàrrec
dels serveis corresponents i fer-se càrrec de les
factures de les empreses proveïdores dels serveis
que s’indicaran. Els serveis bàsics per a la cessió,
fixats per Cultura, són l’assistència tècnica amb un
regidor i 2 tècnics de l’espectacle, i el personal de
sala per a l’atenció al públic i el control d’accessos
obligatori. El preu inclou 1 hora de venda d’entrades
abans de l’espectacle.
Quan, a parer de l’organitzador, fossin necessaris
recursos que excedeixen els inclosos a la cessió
ordinària, l’organitzador podrà aportar els recursos
que li siguin necessaris o fer l’encàrrec a proveïdors
de serveis relacionats amb l’espectacle, fent-se
càrrec de la despesa, sempre que, a criteri de la
direcció tècnica de Cultura, aquests recursos i la
seva operació no interfereixin amb els recursos i
operació propis de la sala o d’altres activitats.
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