Lloguer d’espais
La Filmoteca de Catalunya ofereix la possibilitat de llogar
les seves sales de la seu del Raval a empreses, institucions
i professionals per tal d’organitzar els seus
esdeveniments, presentacions, rodes de premsa, estrenes.
Sala Chomón - 360 butaques
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Descripció: Sala de 498 m2, amb 364 butaques.
Pantalla de 10,40 m x 4,35 m
Disposa de projectors de 35mm i 16mm, i projector digital Barco DP-2K amb
servidor Doremi DCP 2000 i reproductors per suports DVD, BLU-RAY, HDV
(DVcam, DV i mini DV) i HD-CAM (Betacam Sp, Sx, Digital i MPEG IMX).
Equipament amb microfonia preparada per a traducció simultània.
Taula de so soundcraft Sl 2 (taula digital de 64 canals).
Connexió a Internet (accés garantit per wifi)
També disposa d’un piano de mitja cua.
Taula per a ponents o conferenciants amb set micròfons, rack de premsa.
Possibilitat d’enregistrament dels actes en format MPEG2 (DVD)
Aire condicionat i calefacció.
Habilitada per a l’accés de persones en cadira de rodes o amb discapacitat.
La taxa inclou els serveis de seguretat, projeccionista i auxiliar de sala.
Import: 756,80 euros per hora, (378,40 tarifa reduïda). El preu mínim és el
corresponent a una hora. El preu de la fracció d’hora és el que correspongui en
proporció al preu establert per hora.

Sala Laya – 180 butaques
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Descripció: Sala de 246 m2, amb 180 butaques.
Pantalla de 7,65 m x 3,20 m
Disposa de projectors de 35mm i 16mm, i projector digital HD (1360x768) i
reproductors per suports DVD, BLU-RAY, HDV (DVcam, DV i mini DV) i HD-CAM
(Betacam Sp, Sx, Digital i MPEG IMX).
1 Projector per a continguts digitals en DCP BARCO DP2K-10C amb resolució de
2048 x 1080.
1 server DOREMI SHOW VAULT per gestionar i emmagatzemar continguts en
DCP amb fitxers JPEG 2000.
Equipament amb microfonia preparada per a traducció simultània.
Taula de so, soundcraft Sl 1 (taula digital de 56 canals).
Connexió a Internet (accés garantit per wifi)
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Disposa d’un piano de mitja cua.
Taula per a ponents o conferenciants amb set micròfons, rack de premsa.
Possibilitat d’enregistrament dels actes en format MPEG2 (DVD).
Aire condicionat i calefacció.
Accés de persones en cadira de rodes o amb discapacitat.
La taxa inclou els serveis de seguretat, projeccionista i auxiliar de sala.
Import: 378,40 euros per hora, (189,20 tarifa reduïda). El preu mínim és el
corresponent a una hora. El preu de la fracció d’hora és el que correspongui en
proporció al preu establert per hora.

Condicions de la cessió d’espais
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Al preu del lloguer de la sala, s’hi afegirà una hora addicional en concepte de
proves tècniques i neteja de la sala.
En el cas d’utilitzar el vestíbul per oferir un còctel o col·locar un photo call, s’hi
afegirà una hora addicional al preu total.
Qualsevol modificació en l’ambientació de la sala anirà a càrrec del llogater.
Tots els materials a projectar s’hauran de lliurar 48 hores abans de l’acte. Mes
enllà d’aquest termini, la Filmoteca no es pot fer responsable de la qualitat de
la projecció.

Contacte: Aurora Moreno
auroramoreno@gencat.cat

