EDIFICI
Adreça: Carrer Cervantes, 126 Rubí ,08191 - Barcelona
Telèfon: 93 588 7372 / 93 588 7000 ext. 4424
Adreça electrònica: la.sala@ajrubi.cat
Pàgina web: www.rubi.cat /cultura
Entrades https://teatrelasalarubi.koobin.cat/

Maps https://goo.gl/maps/VxWWe2uTsXQbo7ex9
SALA
Aforament : 518
Dimensions de la sala: - Ample màxim: 2025 cm
- Fons des de boca: 2325 cm
- Altura màxima: 905 cm
- Número d’accessos a la platea: 2
ESCENARI:
Dimensions del escenari:
Ample: - Corbata : 1185 cm
- Boca : 1120 cm
- Ombro dret : 465 cm
- Ombro esquerra : 325 cm
- Fosso de orquestra : 750 cm
- Fosso escènic : 1680 cm
Fons: - Corbata : 160 cm
- Des de Boca : 980 cm
- Ombro dret : 980 cm
- Ombro esquerra : 980 cm
- Fosso de orquestra : 250 cm
- Fosso escènic : 980 cm
Alt: - Boca : 695 cm
- Escenari a Pinta : 1560 cm
- Pinta a sostre: 255 cm
- Escenari a Platea : 100 cm
- Fosso de orquestra : 165 cm
- Fosso escènic : 315 cm

Pendent de escenari: 0%
Terra de escena : - Material : fusta
- Es possible clavar : sí
Superfície Registrable : 108 m²
Carga : -Porta de carga : 330 cm x 350 cm
-Distància de carga : 3 m
ESPAI DE TREBALL
Camerino : 2 amb 5 llocs amb pica, wc i dutxes
1 Individual
Espai de control : 1 de il·luminació en el fons de la platea
1 de àudio en el fons de la platea
1 de cine en el fons de la platea en el 1r pis
Maquinaria i Càmera negra de l’escenari:
Pinta
- Material : metàl·lic
- perfils a la contra
Tirs instal·lats :
-8 manuals – Núm. de tirs : 5
-1 contrapesada
-4 motoritzades (elèctrica) Control a escenari
Telons :
-1 boca Americana / Guillotina vermell (contrapesada)
-1 bambolinó vermell (contrapesada)
Càmera negra :
-1 fons negre (contrapesada)
-10 Cametes negres (manual)
-4 bambolines negres (manual)
Tarimes :
-10 Tarimes de 2x1m
-Alçada de: 20cm, 40cm, 60cm
-8 estructures de carrer, 1.5m de altura

ILUMINACIÓ
-Potencia total instal·lada Dímers: 220A trifàsics 130Kw.
-Potencia auxiliar Escenari : 140A trifàsics 85Kw.
-Connexió: Bornes, Cetac de 32A
Baras electrificades :
-Núm. de circuits por barra: 24 - Potencia : 2000 W
-Núm. total de circuits en el Escenari : 144
-Núm. total de circuits en el frontal: 24
Regulació i control :
Patch al tercer pis del telar
Patch de 180 circuits
Canals de regulació:
48 unitats de 10A, 1800w
12 unitats de 16A, 3000w
12 unitats de 25A, 5000w
Spliter Dmx: 8 sortides
Taula control: LT Hydra Space
Focus :
12 PC Robert Juliat 1K + 12 viseres
12 PC Strand Cantata 1K + 9 viseres
4 Retall ETC 20/50 750w
4 Retall Triton Blue 20/50 750w
1 Retall ETC Junior
14 Par 64
8 Par LED 15w RGBWA
-1 escales d’alumini de 12 m.
-2 escales de fusta de 2m

AUDIO
Micròfons :
-3 Shure sm58
-1 Shure sm57
-2 Rode NTG5
-1 Sistema sens fils sm58 de mà doble
-3 Peus de micró girafa
Taula de control :
Yamaha 01/V96
Altaveus :
-P.A. : 2 JBL 4731A 2 way direct
-Monitors: 2 QSC k12 1000w
Patch de àudio :
-1 en el ombro esquerra de l’escenari
-24 Nº Envíos de senyal.
-4 Nº Sortides de señal.
-2 Cables CAT6 del control al hombro Esquerra del escenari
-Hi ha timbre avisos
Sistema de intercomunicació :
-Nº de estacions de intercom: 4
-Punts de senyal de intercom:
-2 en ombros
-1 en el telar
-1 en el bar
-1 en dímers
-1 en camerinos
-2 en control
PROJECCIO:
-1 Projector NEC PX803UL de làser, brillo 8000, Resolució 1920 x --1200. Situat en el fons de la sala.
-Lent NP19ZL 1.9-2.5
Projector 35mm
-1 6x4m Pantalla de cinema a 2m de Boca

