


FiTXa 
tÈcnica 

L'Eixample Teatre, creat l'any 1995 al carrer Aragó 140, és un 
dels espais culturals del barri de l'eixample. La sala està 
destinada a l'exhibició de tot tipus de manifestació artística: 
teatre, dansa, música, exposicions... i ha esdevingut un centre 
cultural de la ciutat de Barcelona. 
La sala té una capacitat per a 300 persones amb una visibilitat 
perfecte des de qualsevol punt del patí de butaques. 
Adaptada per a grups amb necessitats específiques, esdevé 
una sala molt còmode tant per l'espectador com per la gent 
que és dalt de l'escenari. 
L'escenari té unes dimensions ideals per a representacions de 
petit i mitjà format. Com també com a sala polivalent de 
conferències, taules rodones, finals de cursos o exhibicions de 
tot tipus. L'escenari fa 7 metres de boca (és a dir de punta a 
punta d'ample), 5 metres d'alçada i 7 metres de fons. Equipat 
amb focus i so, necessaris per a la perfecte funcionalitat de 
l’espectacle. 
A fora del teatre hi ha una petita sala molt agradable i que 
també disposa de servei de bar. Els serveis també són 
adaptats per a grups de necessitats específiques i tot l'edifici 
està dotat de les mesures de seguretat vigents per a qualsevol 
local d'exhibició de la ciutat. 
L'Eixample Teatre, és un espai còmode i acollidor que pretén 
fer gaudir a tothom de la cultura i del millor oci de la ciutat de 
Barcelona.



SO 

PA 
· 4 Caixes Electrovoice ZX1i-90 
· 2 Subgreus Electrovoice ZXA1-SUB 

ESCENARI 

· 2 monitors auxiliars Sidefills 
· 2 altaveus RCF ART 310-A 

TAULA 

· Behringer X32 - Compact 

MICROFONIA 

· 2 Beyerdynamic MCE 530 (ambient)  
· 2 Audio-technica PRO 45 (ambient) 
· 1 Senheiser E845 
· 1 AKG PW45 (sense cable)



IL·LUMINACIÓ 

TAULA 

· Avolites Pearl 2010 

DIMMER 

· 4 dimmers de 12 canals 
· Electrificació per tota la parrilla 

FOCUS 

· 4 Mark MBAR 381 IP 
· 6 Martin MAC 300 wash 
· 2 Retalls 750w 
· 26 PC’s 1000w  
· 5 PAR 64 LED RGB 36w 
· 6 PAR 64 LED RGB 24w 
· 8 PAR 56 300w 
· 4 PAR 64 1000w 
· 2 PAR 64 500w 




