“Portugal dos Pequenitos”
Estreia 21 Outubro 2021 (Teatro Extremo)
Tempo de esp. 80m
Espetáculo no Teatro Estúdio António Assunção (Almada)

Palco: Medidas Mínimas
Largura – 8m
Fundo – 11m
Altura – 5m (Varas de projetores)

5 Varas de luz no palco
1 Vara de luz na plateia
Luz:
1 Mesa de luz (a companhia leva)
1 Spliter 8 saidas 5 pinos
60 Canais de Dimmer

Projetores
6 Recortes 20º/40º 1000W
2 Recortes Etc. 50º 575W
20 Pc 1000w
20 Pares de led (se o espaço não ver nós podemos levar)
28 Pares 64 CP 62

É necessário 12 canais de chão.
É necessário Sinal DMX e canais diretos no palco e nas varas
É necessário a luz da sala estar ligada ao dimmer
1 Máquinas de fumos DMX
1 Ventoinha para a máquina de fumos
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Som:
1 Mesa de som para ligar um computador e ter as colunas e subes em separado
1 PA Adequado a Sala com 2 subs ligados a mesa de som em separado
2 Colunas de som no fundo da plateia
2 Colunas de som no fundo do Palco

A companhia leva dois computadores para passar o som/video do esp.

Video:
2 Projetores de vídeo (A Companhia Leva)
1 Tela de vídeo 2m X 1,45m (a tela tem de ser pendurada na teia a companhia leva a tela)
1 Shuter DMX (A companhia leva)
1 Cabo HDMI ou VGA que vá do fundo do palco até a regi.
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Tempo de Montagem:
1º Dia
2 Turnos de trabalho
1º Turno montagem de luz/som/video
2º Turno aﬁnação de luz e montagem cenário

2º Dia
2 Turnos de trabalho
1º Turno gravação de luz e aﬁnação de video e som
2º Espetáculo e desmontagem logo a seguir.

Desmontagem e carregamento logo a seguir ao esp.
Técnicos necessários:
1 Técnico de Luz
1 Técnico de Som
1 Técnico de palco
2 pessoas para ajudar a descarregar e a carregar o cenário

CAMARINS E BACKSTAGE
2 Camarins com espelho e WC (um para senhoras e outro para homens)
Tábua e ferro de engomar
Charriot para ﬁgurinos

Diretor técnico: Celes no Verdades
E-Mail: celes noverdades@gmail.com
TM: 964423867
Caso a sala onde vai decorrer o espetáculo não tenha estas condições por favor contactar a direcção técnica
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