Propostes econòmiques per a contracte menor de tasques de direcció
tècnica de la tercera edició de Fira B!

L’IEB organitza una fira de mussica i arts esceiniques a Palma entre els dies 20 de
setembre i 24 de setembre de 2017.
La fira comptarai amb una seleccios oficial d'entre 12 i 16 espectacles de teatre,
dansa i circ i 24 i 26 espectacles de mussica de tots els geineres que es duran a
terme a un mísnim de 6 espais esceinics i localitzacions a l’aire lliure, amb una
mitjana de 6 espectacles diaris. A mess, es programaran un nombre similar
d’espectacles en altres formats (presentacio s reduíada, vísdeo oprojeccios,
microactuacios, etc)
L’IEB seleccionara i una empresa/professional per dur a terme la coordinacios
teicnica de Fira B! amb disponibilitat intermitent entre l’1 de abril i l'1 de
setembre i disponibilitat total entre l'1 de setembre i el dia 3 d’octubre. Durant
els dies de la fira, serai incompatible fer la direccios teicnica o oferir suport teicnic
en cap dels espectacles programats.
Tasques:
- Reclamar i revisar les fitxes teicniques de totes les companyies i adaptar-les a les
necessitats dels teatres o diferents espais esceinics, a la resta de la programacios
i al format/durada de cada proposta.

-

Comunicar-se amb els espais per verificar de quin equipament
disposen. Demanar pressupost, si es dosna el cas, de material extra o
complementari que l’espai no tingui.

- Demanar pressupostos i proveir amb so i llum els espectacles i els actes
paral·lels: xerrades, inauguracios, festa de cloenda, etc.

- Supervisar la planificacios i assistir, si fa falta, als muntatges, proves teicniques i
desmuntatges a cada espai.
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- Fer un pla de muntatge per dia i hora, coordinant els muntatges, funcions i
desmuntatges simultanis en els diferents espais.

- Coordinar i fer la regidoria i/o enllaç de tots els espais i actes.

Es valorarai experieincia en arts esceiniques i mussica o bes propostes que presentin
un equip de professionals diferents per als dos aimbits.
L’empresa/professional seleccionat sera i responsable de coordinar les
contractacions de material teicnic necessari per cobrir la fira i en gestionarai la
logísstica, en coordinacios amb l’equip de Fira B! El cost d’aquestes contractacions
serai assumit directament per l’IEB.
Els interessats hauran de lliurar el seu CV i un pressupost que contempli el cost
total dels seus honoraris per dur a terme les tasques especificades abans de dia
20 de març de 2017 a travess del correu electroinic info@firab.org.
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