DOSSIER DE PROMOÇÃO DO ESPETÁCULO

A partir da obra de Lewis Carroll, "ALICE- O MUSICAL", chega com uma nova essencia e
interpretação.
Alice é uma adolescente curiosa e inconformada com as regras e costumes do seu mundo.
Do seu ponto de vista tudo seria diferente.
Ao avistar novamente um Coelho Branco, que surge apressado, Alice decide segui-lo. A
curiosidade da jovem Alice, faz com que atravesse um espelho mágico que a transporta
novamente para o mundo onde nada é impossível: O País das Maravilhas. Porém, Alice
não se recorda daquele lugar, acreditando que tudo nunca passou de um sonho antigo.
A protagonista reencontra assim o Gato de Cheshire, a Rainha Branca, o Chapeleiro
Louco, a lebre de Março, a Lagarta Absolem, entre outras personagens que aguardam
ansiosamente o seu regresso.
O regresso de Alice é marcado por uma nova missão: Impedir o plano da tirana Rainha de
Copas. É neste processo, que o País das maravilhas torna-se um guia da auto descoberta
de Alice, que vivencia várias aventuras e desventuras, na tentativa de entender quem é,
como restituir a paz no País das Maravilhas e como voltar para o seu mundo real.
Em "ALICE- O MUSICAL" não há limites entre o sonho e a realidade e é uma alucinante
viagem, por um mundo nada óbvio, em que a imaginação e o real combinam-se de maneira
única e inesquecível.

Alice, O Musical é uma adaptação para teatro musical das mais
conhecidas obras de Lewis Carrol que celebram 155 anos: “As
Aventuras de Alice no País das Maravilhas” e “Alice do outro Lado do
espelho”.
O desafio de adaptar as obras para teatro Musical, pode ser um dos
mais complicados desafios. Trabalhar sob o universo de Carroll é um
enorme desafio, começando logo por resumir ambas as obras do
autor, em poucos minutos de espetáculo e superar as expetativas do
público, que conhece as obras nas suas diferentes adaptações e
versões que estão disponíveis e comprovam o quão o universo criado
por Lewis Carrol é inspirador.
A complexa obra do autor é conhecida pelo sentindo "nonsense" e
pela ambiguidade nas particularidades de cada personagem que
Alice encontra no meio da sua aventura.
"ALICE- O MUSICAL" conta com uma composição musical original, de
Pedro Antunes, criada para este projeto, um cenário único e criativo
que se reflete em vários padrões e formas geométricas com cores
neutras e intemporais: o preto e o branco pois, o tempo no País das
Maravilhas está sempre desregulado. E na nossa sociedade o tempo
condena-nos ao inevitável e absorve-nos e molda-nos habilmente.
O espetáculo conta com figurinos coloridos, música, dança, novas
dinâmicas cénicas, muita interatividade e efeitos especiais com
recursos de máquinas de fumo e de bolhas de sabão, um cenário
inteligente que procura recriar os vários ambientes da história.
"ALICE- O MUSICAL", relembra a importância de sonhar dando
espaço para cada um olhar para dentro de si e entender que pode
ser o que e/ou quem quiser, porque nada é impossível.
Segundo a psicanalise, quando sonhamos, todas as personagens do
nosso sonho, são representações de nós próprios e neste momento,
em que estamos descrentes com tantas coisas da vida, Alice vem
sonhadora, nos abraçar. É desta forma, que abraçamos o público e
passamos a nossa mensagem "SOMOS TODOS ALICE" pois se
olharmos para dentro de nós, vamos encontrar sempre a magia da
vida.
Um espetáculo mágico, encantador e talvez um pouco Louco, que
pretende divertir e também emocionar toda a família!
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GÉNERO: ESPECTÁCULO INFANTIL MUSICAL
PÚBLICO-ALVO: CRIANÇAS (FAMILIAR)
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: MAIORES DE 3 ANOS
SALA: TEATRO, POLIVALENTE, BIBLIOTECA, AUDITÓRIO, CINE-TEATRO, ETC
DURAÇÃO ESPECTÁCULO: 60 MIN (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
MEDIDAS CENÁRIO: 2M ALTURA | 6M LARGURA | 4M PRODUNDIDADE

Nota: os requisitos de luz e som serão analisados
e adaptados ao rider técnico do espaço.
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ESCOLAS POR MARCAÇÃO
Câmaras municipais, Juntas da Freguesia, Bibliotecas,
auditórios e outros por cachet fixo:
• 1 espectáculo: 800€
• 2 espectáculos: 750€ cada espectáculo (10% desconto)
• 3 espectáculos: 700€ cada espectáculo (15% desconto)
• 4 espectáculos: 650€ cada espectáculo (20% desconto)

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.
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