O Não-Lugar de Ágada Tchainik - LUME Teatro
Condições Técnicas
1. Espaço:
•

O espetáculo pode ser apresentado em palco italiano (é necessário
proximidade do público) ou espaço alternativo (desde de que possua
arquibancada e infra-estrutura de luz e som).

Dimensões Mínimas:
•

Largura: 8m

•

Profundidade: 7m

•

Altura: 4m (vara de luz).

2. Camarim:
•

Espelho e banheiro com chuveiro.

3. Montagem:
•

O espaço deverá estar disponível para montagem no mínimo 12 horas
antes da apresentação.

•

É necessário 1 (um) técnico de luz para auxiliar na montagem do espetáculo.

4. É responsabilidade da produção local providenciar:
•

1 Bandeja: “Brownie de Chocolate e Nozes FINARTE” 300g, do Pão de Açúcar
(por apresentação).

•

1 Vidro de Cereja em Calda “Maraschino” 100g (para cada 2 apresentações).

5. Som:
•

1 CD player ou cabo P2 para conectar um laptop

•

Mesa para mixagem;

•

P.A.‘s e retornos com potência apropriada para o espaço.

6. Iluminação:
•

Mesa e Rack digitais com 26 canais e capacidade de 2.000W por canal;

•

24 Fresnell 1000W;

•

9 PC 1000W;

•

07 Elipsoidais1000W com facas e íris;

•

04 Set-Lights 1000W (para luz de platéia se necessário);

•

01 máquina de fumaça – pequena (para ser usada no palco).

7. Tempo de Duração: 80 min.

8. Indicação Etária: 10 anos

9. Equipe: 3 Pessoas
•

1 ator;

•

1 técnico;

•

1 produtor.

10. Material: Peso total: aproximadamente 43 kg.
ITEM

MEDIDAS (m)
(L x C x A)

VOLUME
(m³)

PESO
(kg)

01

Mala azul e vermelha

0,47 x 1,00 x 0,45

0,12m³

26kg

02

Bolsa Cenário

0,35 x 1,30 x 0,20

0,091m³

12kg

0,211m³

38kg

TOTAL
•

Sugestão de carro para traslado do material e equipe:

- 1 (um) carro de passeio com porta malas amplo (em largura e altura). Ex: Doblô,
Paraty, etc.

11. Qualquer dúvida ou opção para troca de equipamento:
Entrar em contato com LUME Teatro pelo email: producao@lumeteatro.com.br
Ou telefone: (19) 3289 9869 / (19) 3289 3135

