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ESCENARI 
Embocadura 

-Amplada: 11,1 m 

-Alçada: 6 m 

 

Escenari 

-Amplada: 16,7 m 

-Fons útil de pinta (espai escènic): 9 m  

-Fons útil costat dret: 10,7 m 

-Fons útil costat esquerra: 9,9 m 

 

Prosceni 

-Amplada: 11,1 m 

-Fons: 1,7 m (centre) 

 

Alçada 

-De terra d'escenari a pinta: 12,15 m 

-Corbata: 0,8 m 

 

Pinta 

-6 barres motoritzades per a il·luminació 

-2 barres motoritzades alemanyes sota balcons 1a galeria  

-3 barres torn manual 

-13 talls manuals 

 

Altres 

-Terra d'escenari de fusta pintat de negre 

-Teló de boca americana d'obertura manual de color blau  

-Bambolinó ajustable d'alçada ajustable de color blau 

-Camara negra: 

10 cametes de 6 x 2,5 m  

5 bambolines de 12 x 2 m 

1 teló de fons en dues peces de 12 x 6 m 

-Ciclorama de 12 x 6 m de PVC Blanc  

-Linòleum negre 5 rotllos de 11 x 2 m 

-Escala d'alumini de 3 trams extensibles fins a 6 m 

-Elevador elèctric d'accés a escenari per a persones amb mobilitat reduïda 

 

 

SO 
P.A. 

-4 altaveus d&b 10S-D loudspeakers  

-2 altaveus d&b 18S-SUB subwoofers  

-1 etapa de 4ch d&b 30D amplifier 

 

Monitors 

-4 altaveus SR 22 SM MusicaPro 400 W 

-1 etapa Digam 3000 PowerSoft 

mailto:tecnica@sat-teatre.cat


 

SAT! Sant Andreu Teatre | c/ Neopàtria, 54 08030 Barcelona | tecnica@sat-teatre.cat | T. 933457930 

 

 

 

 

Control i Enviaments 

-24 canals de enviats d'escenari a control (2 sub caixetins)  

-8 retorns de control a etapes 

-Taula Behringer X32 Digital Mixer con 32 input xlr + 6 line input + 16 output xlr + 6 line output  

-1 MD Sony MDS-JE 480 

-1 CD doble Numark amb pitch control i auto pause  

-6 Walkies Vertex Standard PMR-446 

 

Microfonia 

-3 AKG C398 Condensador (ambients)  

-2 Shure SM 58 

-3 DI box SAMSON S DIRECT 

-2 micròfons sense fil (inalàmbrics) de mà SHURE BLX-24/SM 58  

-8 peus de microfonia 

 

 

VÍDEO 
-1 projector SANYO PLC-XU105 4500 lúmens amb suport per penjar-lo a barres  

-1 projector HITACHI 2000 lúmens 

-1 taula d’edició de vídeo de 4 canals EDIROL V-4  

-1 adaptador de senyal KRAMER VP-501 XL 

-Patch de senyal de vídeo des d'escenari a control (VGA i BNC) 

 

 

IL·LUMINACIÓ 
Control 

-Taula de llums LT HYDRA II  

-36 canals dimmer 3 Kw 

-24 canals dimmer 2,5 Kw 

-12 canals dimmer 5 Kw 

 

Projectors 

-11 Retalls ETC Source Four Zoom 25/50º 750w  

-9 Retalls ETC Source Four 50º 750w 

-8 Retalls Prolights ECL Led 25/50º  

-12 PC ADB C101 1Kw 

-16 PC Lampo 1Kw 

-10 Fresnel Lampo 1Kw 

-36 PAR 64 amb lampades CP 60/61/62 (segons disponibilitat)  

-4 Pantalles asimètriques ADB 1Kw 

-4 Pantalles asimètriques Domino 1Kw 

-5 Prolights ECL CYC 50 led (per il·luminar ciclorama)  

-1 Canó de seguiment Lancer 1200 HMI 

-Tot el material està equipat amb viseres, porta filtres i cadena de seguretat 

 

Altres 

-8 Estructures de carrer de 3 m d'alçada i 6 enviaments  

-6 Iris ETC Source Four Zoom 

-4 Portagobos A-size ETC Source Four Zoom  

-2 Portagobos B-size ETC Source Four Zoom 
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