dossier de promoção do espetáculo

ADN DE PALCO APRESENTA

SINOPSE
"Pluft, o Fantasminha, é a história de um menino fantasma, que tem medo
de pessoas e tem um grande sonho... Ser Ator!
Através de música e animação, com personagens únicas e divertidas, a
história centra-se na procura do tesouro do avô da menina Maribel, o
Capitão Bonança, que morreu no mar e deixou nele a sua herança. Maribel é
então raptada pelo malvado Pirata Perna de Pau que a esconde no sótão de
uma casa abandonada onde vive uma família de fantasmas: a Mãe fantasma
(que faz deliciosos pastéis de variadíssimos ventos e conversa horas ao
telefone com a Prima Bolha); o fantasminha Pluft (que nunca viu pessoas) e
o Tio Gerúndio (que passa o dia inteiro a dormir dentro de um baú).
Julião e Sebastião, dois marinheiros muito divertidos, divertem o publico
com as suas tontices e aventuras na tentativa de salvar a menina.
Esta é uma aventura repleta de diversão, emoção e suspense, no meio da
qual, acabará por nascer uma forte amizade entre Maribel e Pluft."
É um espetáculo musical repleto de momentos especiais que de uma forma
divertida, dinâmica, interativa e envolvente, encantará os mais pequenos.
Esta história expressa muitos dos medos infantis e propôe uma reflexão
sobre o receio do desconhecido. É, por isso, um espetáculo que faz
acompanhar-se no seu decorrer de extraordinárias aventuras através de um
mundo de fantasia e diversão, onde o palco se converte num mundo de
música, luz, cor, fumo, magia e até bolhas de sabão!
E tu tens medo de fantasmas?
Então vem viver esta fantástica aventura de fantasmas e humanos e
descobrirás que o segredo para ultrapassarmos os nossos “fantasmas” e os
nossos “medos” está na tranquilidade e na confiança que devemos ter
perante os mesmos!"
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INFORMAÇÃO PARA DIGRESSÃO
GÉNERO: ESPECTÁCULO INFANTIL MUSICAL
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS (SENDO TAMBÉM UM ESPETÁCULO FAMILIAR)
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: MAIORES DE 3 ANOS
SALA: TEATRO, POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AUDITÓRIO, CINE-TEATRO, ETC
DURAÇÃO ESPECTÁCULO: 70 MINUTOS (SEM INTERVALO)
MATERIAL DE SOM: SISTEMA DE SOM PARA COMPUTADOR
*5 MICROFONES HEADSETS (NÃO OBRIGATÓRIO)
MATERIAL DE LUZ: ADAPTÁVEL ÀS CONDIÇÕES DE CADA ESPAÇO
PANEJAMENTO: ADAPTÁVEL ÀS CONDIÇÕES DE CADA ESPAÇO
EQUIPA DO ESPECTÁCULO: 5 ACTORES, 1 TÉCNICO
LOCAL DE ORIGEM: COIMBRA
PLANO DE TRABALHO: A COMBINAR (RESPEITANDO OS HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO)
ESTADIAS, ALIMENTAÇÃO: A CARGO DA ENTIDADE CONTRATADORA (NÃO
OBRIGATÓRIO)
TRANSPORTES CENÁRIO/EQUIPA: A CARGO DA ADN DE PALCO

NOTA: OS REQUISITOS DE LUZ E SOM SERÃO ANALISADOS E ADAPTADOS AO
RIDER TÉCNICO DO ESPAÇO.

CONDIÇÕES DE VENDA
CONSULTAR A COMPANHIA.
PEÇA O SEU ORÇAMENTO.
ISENTO DE IVA.

CONTACTOS
E-MAIL ADNDEPALCO@OUTLOOK.PT
TEL. 910031365 |967236518
FACEBOOK

/ADNDEPALCO

INSTAGRAM @ADNDEPALCO

CACHETS
(Isento de IVA)
- Espetáculos na nossa sede: CENTRO BEIRA MONDEGO/Santo Varão:
⦁ Para escolas, associações e outros (3 euros crianças e 4 euros adultos)
MIN 40 PESSOAS PARA UM EVENTO

- Para digressão (Câmaras municipais, Juntas da Freguesia e algumas
escolas e auditórios):
• 1 espectáculo: 600€
• 2 espectáculos: 550€ cada espectáculo (10% desconto)
• 3 espectáculos: 500€ cada espectáculo (15% desconto)
• 4 espectáculos: 450€ cada espectáculo (20% desconto)

- Para digressão (Escolas):
⦁ Para escolas, os valores variam conforme o número de crianças
(Min. 80 crianças - 3 euros por CADA – equivalente a 240 euros)

1. existe sempre a possibilidade de negociar cachets assim como a
possibilidade de serem espectáculos à bilheteira em que cobramos menos de
cachet fixo, garantindo a parte do local que nos acolhe, um número
mínimo de espectadores.
2. Poderão ser acrescentados valores NEGOCIÁVEIS de deslocação
(combustível e portagens) de acordo com a localidade.
3. Poderá ser acrescentado a cargo da entidade contratadora o valor
referente à legalização do projeto num valor de 47 euros por espetáculo à
Sociedade Portuguesa de Autores. NEGOCIÁVEL

