P'tites bêtes en l'air
Condições de acolhimento e Ficha Técnica

1/ Pessoal em tournée : 4 pessoas
Artistas : 3 pessoas.
Aurélien Chaillou, Isadora Branco, Zoé Micha
Musico / técnico de som : 1 pessoa.
Michel Canuel
Contactos : 06 78 34 82 28, isaurel.cie@gmail.com

2/ Espaço cénico :
É constituído por um pórtico triangular de 9 metros 40 de lado e 7 metros 80 de altura.
Prever espaço de 3 metros de largura a volta da instalação antes do espaço do público que
estará colocado em meio circulo (ver desenho abaixo).
Em cada ângulo do triângulo, colocamos uma estaca (igual as das tendas de circo) para
assegurar o pórtico + 1 para a teia de aranha gigante (uma estaca em cada ponto vermelho do
desenho abaixo).
Público : até 700 / 800 pessoas por apresentação conforme o lugar da instalação.
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3/ Cenografia, material de circo :
Num dos lados do pórtico esta instalada uma teia de aranha gigante.
Suspendemos no triângulo central, 2 tecidos aéreos e uma corda aérea.
No chão, instalamos uma escultura de bambus onde evoluem os
artistas.
Todos estes elementos são fornecidos pela Cie Isaurel.

4/ Luz / Som :
Luz natural do dia
Fornecer uma Alimentação elétrica 16A para o sistema de sonorização.

5/ Acesso Carrinha - Segurança :
A Cie Isaurel desloca-se numa carrinha com atrelado 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.

P'tites bêtes en l'air
Condições de acolhimento e Ficha Técnica

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 4 pessoas (1 quarto duplo e 2 singles).
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! 2 PESSOAS NÃO COMEM CARNE. Prever duas refeições vegetarianas.

8/ Proposta de planning :
D-2
D-1 manhã
D-1 tarde
Dia do espetáculo :

.

chegada e visita ao local de apresentação
instalação do pórtico (pode ser efetuado com TIRFOR, mas é mais
rápido e mais seguro com um empilhador telescópico. Por favor, ver
essa possibilidade com os vossos serviços técnicos)
instalação do cenário, adereços e ensaio
1 apresentação 30 minutos
1 hora de pausa no mínimo entre as duas apresentações (Caso
houver uma refeição entre as duas apresentações, prever 2 horas de
pausa no mínimo.
1 apresentação de 30 minutos
Desmontagem (duração: 2h30) Obrigado por marcar o empilhador
telescópico para a desmontagem também.

