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Café Com Queijo
01: Foco Renato

Luminária Teto 100W:

Rotundas de Retalhos:

Luminária Chão 100W:

Área Total da Sala:

Caixa de Som:

Cadeiras:

02: Foco Raquel
03: Foco Jesser
04: Foco Cris
05: Geral “5”
06: Geral “6”
Observações:
1 - As luminárias e as rotundas de retalhos são fornecidas pelo grupo.
2 - A sala de apresentação deve ter estrutura para:
- fixar as luminárias de teto a 2,70 metros do chão
- fixar as rotundas de retalhos a 3 metros do chão

CAFÉ COM QUEIJO – Condições Técnicas
1. Espaço:
O espetáculo acontece numa área total de 13x12m, e possui uma estrutura que ocupa uma
área cênica de 11x12m (ver mapa de palco). Tanto a encenação quanto a acomodação do
público acontecem dentro dessa estrutura;
•

A estrutura pode ser montada em palco italiano ou sala;

•

É necessário que haja black-out total, boa ventilação e ausência de ruídos externos.

Dimensões mínimas:
Altura: 4m.
Largura: 10m.
Profundidade: 9m.
Capacidade: Em condições ideais de espaço (11x12m), o espetáculo recebe até 100
espectadores.
Exposição:
Após cada apresentação o público é convidado a saborear café com queijo enquanto assiste a
uma exposição de fotos. É importante que haja uma sala, hall ou saguão próximo ao local
de apresentação onde o público possa saborear o café com queijo e assistir a uma exposição
de fotos após o espetáculo.
A exposição é composta por fotos 10x15cm organizadas em tiras de tecidos, que
necessitam ser afixadas em parede, biombos ou painéis, desde que totalizem 4m de
largura e tenham altura mínima de 2m, com permissão para fixação de fita adesiva.
2. Camarim:
• Ferro e tábua de passar roupa;
• Espelho e banheiro com chuveiro.
3. Montagem:
•

A sala deve estar disponível para montagem no mínimo 8 horas antes da
apresentação.

•

Em caso de montagem em sala é fundamental que haja permissão para fixação
de aproximadamente 15 parafusos para a estrutura ou que tenha o BOX TRUSS
Q30 onde a rotunda possa ser afixada e 5 luminárias.

•

São necessários para acompanhamento da montagem para auxiliar o técnico do grupo:

- 1 técnico de palco;
- 1 técnico de luz;
- 1 técnico de som
4. É de responsabilidade da produção local providenciar:
•

70 cadeiras (preferencialmente de madeira) para a acomodação do público.

•

2 mesas de 2x1m.

•

2 toalhas de mesa.

•

2 travessas para servir o queijo ralado.

•

100 copos descartáveis (200ml) (por apresentação).

•

100 colheres de chá descartáveis (por apresentação).

•

7 litros de café fresco adoçado, servido em garrafas térmicas (por apresentação).

5. Som:
•

1 mesa de som;

•

1 CD player;

•

4 caixas de som ativas de mesma marca e modelo com aproximadamente 200W cada.

6. Iluminação:
•

Não utilizamos refletores de iluminação - todo o equipamento utilizado é parte do
cenário e fornecido pelo grupo, inclusive a mesa de luz. É necessário apenas uma
tomada 220V com capacidade para 1000W.

7. Tempo de Duração:
80 minutos
8. Indicação Etária:
12 anos
9. Equipe:
6 pessoas
•

4 atores;

•

1 técnico;

•

1 produtor.

10. Material:
Peso total: aproximadamente 184 kg.
ITEM

MEDIDAS (m)
(L x C x A)

VOLUME
(m³)

PESO
(kg)

01

CASE MADEIRA AZUL

0,47 x 0,53 x 0,48

0,12m³

25kg

02

CASE MADEIRA PRETO

0,47 x 0,53 x 0,48

0,12m³

21,5kg

03

TUBO PVC

0,10 x 0,10 x 1,23

0,01m³

2,5kg

04

MALA “MADEIRA” 1

0,40 x 0,72 x 0,35

0,10m³

20kg

05

MALA “MADEIRA” 2

0,40 x 0,72 x 0,35

0,10m³

18kg

06

MALA “MADEIRA” 3

0,40 x 0,72 x 0,35

0,10m³

19kg

07

CASE BRANCO DE LONA

0,45 x 0,90 x 0,15

0,06m³

11kg

08

CASE DE TECIDO PRETO

0,15 x 1,08 x 0,58

0,09m³

18kg

09

SACOLA COLORIDA 1

0,36 x 0,57 x 0,37

0,08m³

4kg

10

SACOLA COLORIDA 2

0,36 x 0,57 x 0,37

0,08m³

4kg

11

SACOLA COLORIDA 3

0,36 x 0,40 x 0,42

0,06m³

5Kg

12

CAIXINHA DO DIVINO

0,35 x 0,35 x 0,40

0,05m³

3kg

13

ACORDEÃO

0,43 x 0,22 x 0,50

0,05m³

11kg

14

VIOLA

0,43 x 1,03 x 0,16

0,07m³

3kg

15

CAVAQUINHO

0,28 x 0,62 x 0,15

0,03m³

2kg

16

MALA CINZA

0,15 x 0,45 x 0,60

0,04m³

17kg

1,16m³

184kg

TOTAL
•

Sugestão de carro para transporte do material e equipe:

- opção A: 2 carros, um para bagagem (tipo ducato, com porta malas amplo ou possibilidade de
abaixar os bancos traseiros) + 1 passageiro.
- opção B: 1 van grande para bagagens e equipe.
11. Qualquer dúvida ou opção para troca de equipamento:
(19) 98247.0649 – chico@lumeteatro.com.br

