TEATRO PLÍNIO MARCOS - Especificações técnicas
Espaço, iluminação e cenotecnia
Lotação: 517 Lugares.
Camarim: 02 camarins de 29m² com capacidade de 20 pessoas cada.

Palco:

EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO:
- 01 mesa de luz digital, Smartfade com 48/96 canais;
- 200 linhas em canais dimerizados;
- 22 refletores PC 1000W;
- 27 Elipsoidais Telem de 1000W;
- 12 refletores Par 64 #5
- 08 refletores Par 64 #2;
- 14 Fresnéis Telem 1000W;
- 01 Canhão;
- 02 Torres Laterais;
- 08 Varas de luz de palco e plateia;
- Cabine de controle.
* Voltagem 220V;
* Não dispomos de extensões e máquina de fumaça;
* As tomadas de energia são de modelo steck.

Modelo steck

EQUIPAMENTO DE CENOTECNIA:
- Ciclorama fixo na cor preta ou branca;
- 1 rotunda, 2 pernas de veludo e 4 pernas de tecido, sendo todas na cor preta.
INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA:
- Sinalização (Saídas de Emergência, Não Fume, extintor de incêndio, mangueiras, Brigada de
incêndio, luz de emergência).
RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO TEATRO:
01 Contrarregra, 01 Cenotécnico, 01 Técnico de Som e Vídeo e 03 Técnicos de Iluminação
responsáveis pela montagem, temporada e desmontagem no espaço. O Teatro Plínio Marcos
possui ainda: porteiro, vigilante, equipe de limpeza, brigadista, bilheteiro e eletricista.
ATENDIMENTO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA:
- Acesso com rampa;
- Banheiros e plateia com corrimão são adaptados para portadores de deficiência.
ÁREA DE PREPARAÇÃO DO ESPETÁCULO E PLATEIA:
- 02 camarins de 29m² com capacidade para 20 pessoas cada;
- Acesso de cenário ao palco pelos fundos do Teatro;
- Palco semiarena com piso em madeira;
- 517 lugares na plateia;
- 27m de largura e 14m de profundidade, sem coxias laterais (presentes ou não no espaço);
- 6,50m de altura até as varas e passarelas para montagem de iluminação e cenário;
- Urdimento com 08 passarelas;
- 03 varas para cenário fixas.

Obs.: Não possuímos ar condicionado, máquina de fumaça, equipamentos de projeção e
linóleo.

Informações adicionais: tecnicafunarte@gmail.com

