Exposició ak benn, un món de colors
La terra que trepitges, la casa de tots.
Podeu veure unes imatges i detalls d’aquesta exposició al blog de la web www.ak-benn.eu, o
directament a l’adreça: https://www.ak-benn.eu/2019/06/10/expo-dak-benn/

Fitxa tècnica
Formada per 6 mòduls amb visibilitat pels dos costats.
No és necessari realitzar cap muntatge sobre riells o parets i tampoc cal cap
il·luminació extra si la sala està ben il·luminada. Els mòduls són autoportants i
autosuficients

Mòduls
Exposició composta per 6 mòduls amb visibilitat pels dos costats.
Són autoportants i autosuficients.
5 plafons explicatius de les activitats d'ak benn.
1 plafó d’instruccions de l'activitat a fer pels infants.
Les mides deis mòduls són 46 cm de llarg x 154 cm d'alt x 99 cm d'amplada.

Muntatge
Els mòduls tenen visió pels dos costats, així doncs cal deixar espai per aquests dos
costats (250 cm., aproximadament, en funció del nombre de persones del grup
visitant).
L'exposició té un ordre definit.
L’exposició és adaptable a diferents mides i formes del lloc; per tant, els metres
quadrats mínims seran diferents segons la forma de la sala:
Es pot adaptar a diferents espais: passadissos, aules, vestíbuls...
L'exposició es porta a mà fàcilment. No necessita espais adaptats segons la
normativa.
No és necessària il·luminació extra. Si la sala compta amb il·luminació pròpia per a
exposicions, aquesta es pot aprofitar per reomplir lluminosament la mostra.
Es pot fer l’exposició sola per a tots els públics. Hi ha la possibilitat del taller per a
infants de 8 a 12 anys i visita guiada.

Emmagatzematge
El volum de I ‘exposició, apilada o pel transport, és de 1 m x 0,6 m x 1,6 m .
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