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NORMES D’ÚS DE L’ESPAI ESCÈNIC TÍSNER
1. No es permet manipular el material tècnic sense la supervisió
de personal especialitzat del centre. En el cas que el grup porti un
tècnic propi, caldrà sempre que hi hagi un tècnic supervisor del centre,
que serà sempre qui manipularà els focus.
2. Els quadres de llums de la part dreta de l’escenari, dimmers i
“mangueres” només els manipularan els tècnics del centre.
3. No està permès clavar, penjar o enganxar res a les cortines.
4. No està permès clavar res al terra i cal procurar que el
material que s’usi no faci malbé el parquet. De la mateixa
manera, els grups de flamenc o claqué hauran de demanar les fustes
adequades per protegir el terra tant a dalt de l’escenari com a platea.
5. Està totalment prohibit fumar a tot el centre en general però
especialment al teatre. En el cas que algun espectacle tingui escenes
amb fum, caldrà demanar permís al centre.
6. Està totalment prohibit menjar i/o beure al teatre.
7. Les sortides d’emergència del teatre han d’estar sempre tancades i
només s’obriran per a la seva finalitat. És important no bloquejarles.
8. El material del magatzem de l’Espai Escènic TÍSNER ha d’estar ordenat
i senyalitzat. El centre no responsabilitza del material dipositat.
9. Els grups que reestructurin la sala traient les cadires de platea o
canviant l’espai escènic de lloc, caldrà que ho deixin en la
distribució habitual un cop finalitzada l’activitat.
10. El teatre disposa de material destinat a conferències (cadires, taules…).
Si cal algun element més s’ha de demanar a recepció, mai
agafar-lo d’altres espais sense consultar, ja que pot estar destinat a
altres activitats. Si es cedeix material cal retornar-lo al lloc original.
11. No està permès deixar res a sobre del piano.
12. Les entitats que utilitzin el piano, previ pagament de la tarifa
corresponent, hauran de demanar la clau a recepció i un cop acabada
l’activitat tancar-lo amb clau, cobrir-lo amb la funda i tornar la clau.
13. El teatre té un aforament de 175 persones. Per motius de
seguretat no es podrà excedir aquesta quantitat en cap cas.
14. Per motius de seguretat, no es poden ocupar els passadissos,
destinats a l’evacuació del teatre.
15. És important tenir cura de les pertinences i tancar amb clau els
camerinos, per evitar robatoris.
16. Agrairíem als grups que no trobin el teatre en condicions adequades ho
facin saber al punt d’informació.

