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

Vestíbul del teatre
Rambla Nova 11, Tarragona
aforament 126
àrea escènica 5m x 4m

Cessió ordinària
durada màxima de l’acte
període total de cessió (inclòs muntatge)
assistència tècnica
import a càrrec de l’organitzador (IVA inclòs)

1,5h
6h
193,60€
193,60€

Característiques de l’espai
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
d’espectacles frontal gran, amb platea i un amfiteatre. El vestíbul, de
2
380m , té accés directe des de la porta principal a la Rambla, 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.
És un espai apte per a fer-hi exposicions, conferències o presentacions.
Està dotat amb dues taules de 1,83m x 0,77m amb faldó de color
granat i 40 cadires negres sense braços, tot i que podria encabir fins un
total de 126 cadires (no incloses al preu). No hi ha dotació
d’il·luminació de teatre ni equip de so.
Si es demana, hi ha la possibilitat de muntar un taulat de tarimes
modulars de 4m x 2m de perfil d’alumini de 0,4m d’alçada.
Per a les exposicions es poden cedir 18 suports metàl·lics de reixeta
galvanitzada, de dimensions 1,1m d’ample per 2,3m d’alt.
La càrrega i descàrrega dels materials s’ha de fer pel carrer Rambla
Nova, directament a l’entrada del vestíbul. Un cop finalitzada, els
vehicles destinats a la càrrega i descàrrega podran estacionar a l’espai
darrera el teatre. No hi ha permís per a l’estacionament de turismes.
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 el muntatge i preparació de l’acte (fins a unes 3 hores), l’obertura de portes al públic (0,5h) i l’acte (fins a 1,5 hores) i el
desmuntatge i reposició del vestíbul 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 d’escena.
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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