Entomologie. Et toi?
Condições de acolhimento e Ficha Técnica

1/ Pessoal em tournée : 2 pessoas
Artistas : 1 pessoa.
Aurélien Chaillou
Assistente de palco : 1 pessoa.
Isadora Branco
Contactos : 06 78 34 82 28, isaurel.cie@gmail.com

2/ Espaço cénico :
10metros de abertura x 8metros de profundidade (ver desenho abaixo). Se não tiverem
exatamente essas condições, por favor, contactar-nos para ver as adaptações possíveis.

Ponto de fixação para um
tecido em U, carga 200 kg
6 metros 50 de altura
Tronco
oco

Estrutra de ramos

Mesa de
conferência

<

10metros de abertura

>

Espaço para o público que pode acolher 80
pessoas
(se for possível com arquibancada)
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3/ Cenografia, material de circo :
A Cie Isaurel fornece todos os elementos de cenografia e adereços :

um tecido em U

uma estrutura de ramos

um tronco oco

uma mesa de conferência

« telescópios » para o público

fotografias de insetos.

4/ Luz / Som :
O organizador fornece :
1 alimentação elétrica 16A
1 microfone de mão sem fios
1 base para microfone
1 sistema de difusão sonora para um microfone e uma banda sonora (computador com ficha
mini-jack)
1 PAR56 com uma base de 2metros de altura
No caso de uma apresentação no interior ou noturna, pedir-nos o desenho de luz.
Se o organizador não possui este material, a Cie Isaurel pode fornece-lo. Por favor pedir um
orçamento.

5/ Acesso Carrinha - Segurança :
A Cie Isaurel desloca-se numa carrinha contendo todo o material do espetáculo desde Chemillé,
França.
O acesso ao local do espetáculo deve estar desimpedido e aberto no dia do espetáculo para
montagem, e no final do espetáculo para carregamento. O organizador tratará também das
devidas autorizações junto da câmara municipal para a realização do espetáculo
No caso de vários dias e/ou varias apresentações, o organizador tratara da requisição de
segurança para o material do espetáculo: cenografia, luz e som que permanecerão no local do
espetáculo desde o dia da montagem até o ultimo dia de apresentação.
Agradecemos que nos enviem um mapa de acesso ao local do espetáculo e acesso ao
alojamento, de forma clara e legível. Agradecemos ainda, que nos seja dado o contacto do
responsável de acolhimento de artistas, tal como responsável técnico.
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6/ Camarins :
Camarins limpos e confortáveis serão postos a disposição da Cie Isaurel a sua chegada.
Estes devem estar a proximidade do local do espetáculo, terem a possibilidade de serem
fechados a chave – a chave ficará à responsabilidade do técnico da Cie Isaurel.
Camarins com capacidade para 4 pessoas que devem incluir: 4 toalhas, 4 cadeiras, mesa,
chuveiros, espelho, lavatório com água corrente, W.C., luz, fichas de corrente 220v, caixote do
lixo, cabides e porta cabides.
Catering: garrafas de água, fruta fresca, frutos secos, bolachas, sandes...
Espaço de aquecimento para a preparação dos atores antes do espetáculo
Agradecemos que estes espaços estejam a inteira e única disponibilidade da Cie Isaurel.

7/ Alojamento - Refeições :
O organizador devera assegurar alojamento para 2 pessoas (1 quarto duplo).
A Cie Isaurel dá preferência a um alojamento perto do local de espetáculo, dispondo de um
estacionamento com segurança e pequeno-almoço.
Refeições para a equipa de atores e técnico durante a estadia, (refeição completa com
entrada/sopa, prato principal, sobremesa, bebida e café/chá).
ATENÇÃO! 1 PESSOA NÃO COME CARNE. Prever refeições vegetarianas.

8/ Montagem, desmontagem, proposta de planning :
Chegada no dia anterior
Montagem e preparação (3 horas – sem desenho de luz)
1 apresentação de 45 minutos
Mínimo duas horas de pausa entre as duas apresentações
1 apresentação de 45 minutos
Desmontagem (2 horas e 30 minutos).

