ADN DE PALCO apresenta

DOSSIER DE PROMOÇÃO DO ESPETÁCULO

SINOPSE
A partir do clássico "O Feiticeiro de Oz" de L. Frank Baum, "OZ - O Musical",
conta a história de Dorothy, uma jovem que vive no Kansas com os seus tios e o
seu cão.
Dorothy é levada por um tornado que transporta a sua casa para uma terra
mágica além do arco-íris, a Terra de Oz. Em Oz, Dorothy é recebida pela Bruxa
Boa do Norte que revela que só o grande e poderoso Feiticeiro de Oz a poderá
ajudar a regressar a casa. Depois de calçar os encantadores sapatos de rubi,
Dorothy viaja pela estrada dos tijolos amarelos em direção à cidade Esmeralda.
Nesta inesperada aventura , Dorothy encontra uma Espantalha que deseja um
cérebro para pensar, um Homem de Lata que deseja um coração para sentir e, por
fim, um Leão que deseja ter coragem para enfrentar os seus medos. Todos eles
anseiam chegar à cidade Esmeralda, onde vive o grande Oz, a quem irão pedir
para realizar os seus desejos. Como todos os desejos têm um preço para serem
realizados, as personagens terão de derrotar a malvada Bruxa Má do Oeste.
“OZ - O Musical” é um espetáculo mágico e encantador que pretende divertir e
emocionar toda a família, em que todos serão levados a ver " além do arco-íris ".

SOBRE O ESPETÁCULO
"OZ - O Musical " é um espetáculo baseado no Best-Seller do escritor Lyman Frank
Baum, "O Feiticeiro de Oz" publicado em 1900. Surge como comemoração aos 120
anos do lançamento da obra e 80 anos da primeira exibição do filme no cinema. O
texto foi adaptado de modo a que toda a família consiga compreender e divertir-se
sem limites! Uma grande aventura onde vemos a esperança de um futuro melhor,
onde a amizade, o companheirismo, os sonhos, a felicidade e o amor são os
ingredientes perfeitos para vivermos “além do arco-íris”. "OZ - O Musical” conta com
uma composição musical original, criada para este projeto, e como em qualquer
outro espetáculo da ADN de Palco, a música e o humor na dose certa são formas de
entreter e encantar o nosso público. Um cenário único e criativo em que se reflete
na grande cidade Esmeralda, em tons de verde e com uma boa dose de brilho. O
cenário, foi também construído de maneira a revelar vários ambientes, como a
quinta do Kansas, a estrada dos tijolos amarelos, entre outros. O espetáculo conta
com figurinos coloridos, música, dança, novas dinâmicas cénicas, muita
interatividade, efeitos especiais através do recurso a máquinas de fumo e de bolhas
de sabão, entre muitos outros elementos inovadores.

NOTA DE ENCENAÇÃO
Em agosto de 1939, quando o filme "O Feiticeiro de Oz" chegou às salas de
cinema, a América necessitava de um arco-íris para o espírito como de um bocado
de pão para a boca. Uma década mergulhada numa recessão económica que ficou
conhecida como "A Grande Depressão", causando uma vaga de desemprego,
falência, fome e morte. Tudo isto provocava desespero e fatalidade na vida
quotidiana. Dias depois, na Europa, começava a Segunda Guerra Mundial e
muitos Europeus só terão visto o filme, depois de 70 a 85 milhões de mortos
contados nos anos de aflição, horror e desespero. Anos a preto e branco e eis que
surge a technicolor que revelou, a cores, o caminho dos tijolos amarelos. Muitos
americanos só o terão visto quando no ano de 1956 chegou à televisão. Uma
década depois do fim da guerra, “Somewhere over the rainbow" refletia o lugar
onde cada um se identificava à sua maneira.
A obra tornou-se um ícone do imaginário não tão infantil, quanto se possa
pensar, mas de um adulto que vê as virtudes da coragem, da compaixão, do crer,
da simplicidade e a ambição, encontrando assim, um conforto para as ameaças de
tempestade que o mundo atravessava.
Tal como a personagem Dorothy, em 2020 também nos encontrámos no meio de
um “tornado”, do qual não nos apercebemos chegar e que não estávamos
preparados para o enfrentar. Este “tornado”, de nome COVID-19 foi capaz de nos
virar a vida do avesso.
Dorothy que nos ensinou a cantar que havia um belo arco-íris e que além dele,
a felicidade pode reinar, também nos deixou a célebre frase, que nos tempos em
que vivemos, faz ainda mais sentido: “-Não há lugar como a nossa casa!”. Fomos
confrontados com esta realidade, enviados para casa, o sítio mais seguro. Mesmo
com a vida virada do avesso e à procura, além do arco-íris, encontrarmos a
esperança.
Durante “o tornado” da pandemia, que mundialmente se atravessou, criou-se um
movimento arco-íris nas casas de cada um. Fomos invadidos com desenhos,
bandeiras, mensagens de esperança... A música, o teatro e a dança passaram dos
palcos para as varandase para o digital. A arte comunicou de diferentes formas
com o mundo e a união transformou-se neste grande sinal de esperança! Um dia
iremos recordar quando a distância era sinónimo de amor e que era isso que nos
mantinha vivos. As nossas vidas foram adiadas, mas sabemos que no fim, algures
além do arco-íris, “vai ficar tudo bem”.
OZ - O Musical, surge como um pintar de um novo arco-íris, em que o objetivo é
animar e (re)lembrar ao público que os tornados passam e que finais felizes
acontecem. Um espetáculo para toda a família que nos envolve numa mágica
aventura, onde os sonhos se tornam realidade!
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CONDIÇÕES DE VENDA
CONSULTAR A COMPANHIA.
PEÇA O SEU ORÇAMENTO.
ISENTO DE IVA.

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: 65 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 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.

CACHETS
(Isento de IVA)

Escolas:
• 4€ p/bilhete

NOTA: Os valores dos bilhetes podem variar conforme o número de
espetadores;
Valores mínimos p/sessão:
300€ -50km
400€ +50 km
(EX: 100 espetadores | -50 km | 300 € | 300÷100 = 3€ bilhete)

Câmaras municipais, Juntas da Freguesia, Bibliotecas, auditórios e
outros por cachet fixo:
• 1 espectáculo: 700€
• 2 espectáculos: 650€ cada espectáculo (10% desconto)
• 3 espectáculos: 600€ cada espectáculo (15% desconto)
• 4 espectáculos: 550€ 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 e
alojamento de acordo com a localidade.

ESTREIA 2 DE OUTUBRO
EM BREVE NESTE DOSSIER:
- FOTOGRAFIAS DO ESPETÁCULO
- FOTOGRAFIA DO CENÁRIO/ELENCO

