NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT LLUÏSOS TEATRE
NORMES GENERALS
El funcionament del teatre està reglamentat per les normes que segueixen i que estan
sotmeses a les decisions preses per la Junta Directiva dels Lluïsos de Gràcia.

MUNTATGE









No està permesa l’entrada al quartet tècnic, instal·lació de focus, ús de les
taules de llum i so, l’accés als ponts, ni el moviment de barres sinó és en
presència d’un tècnic especialitzat i designat des de la coordinació del teatre.
En cap cas no es podrà treure material de l’edifici sense el permís de la Junta
Directiva.
Durant el muntatge (tècnic manipulant focus, baixant pantalla...) està prohibit
estar-se o passar per l’escenari / platea. És responsabilitat del llogater
mantenir l’espai buit de gent durant el muntatge i atendre en tot moment a les
indicacions del tècnic.
No es pot enganxar ni penjar res (cartells…) a les parets de la platea.
No es podran retirar o moure les cadires de platea ni activar la grada retràctil
sense permís dels gestors.
En cas de voler clavar al terra de l’escenari o usar cinta de doble cara s’ha de
consultar amb la coordinació del teatre.
No es permet fer foc ni utilitzar material pirotècnic sense el permís explícit de la
coordinació del teatre.

REPRESENTACIÓ






L’aforament de la sala és de 178 localitats. No es podran afegir cadires a la
capacitat de la sala ni podrà haver-hi persones dretes mentre es porta a terme
l’acte.
Cada responsable de companyia serà l’encarregat de vetllar per disposar dels
drets d’autor i informar del nombre de públic assistent i la seva recaptació a la
secretaria dels Lluïsos de Gràcia.
Cada companyia decidirà el preu de les entrades dels seus espectacles i ho
recaptarà directament. En cas de necessitar personal de reforç a la taquilla, ho
demanarà a la coordinació del teatre.
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Les companyies seran les encarregades de vetllar i atendre el públic assistent.
Hi haurà un membre de la companyia a la sala per a solucionar qualsevol
problema
que es pugui ocasionar durant el desenvolupament de
l’esdeveniment.
Està prohibit fumar, menjar i beure a l’interior del teatre. Les companyies seran
les responsables que el públic no fumi, mengi i begui a l’interior del teatre.
Està prohibit realitzar qualsevol espectacle amb foc a l’interior del teatre.
No està permès tapar ni obstaculitzar boques d’aigua contra incendis, extintors
i polsadors d’alarma, corredors, sortides d’emergència i portes d’accés.
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