INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO TEATRO CACILDA BECKER
1. O teatro Cacilda Becker oferece um espaço cênico de semi-arena, piso de
madeira, com largura e profundidade de 8,0m, e altura de 5,50m;
05 camarins, sendo um de apoio. Possui linóleo preto, branco e Cinza rosco
para cobrir o palco.
Dependências de público
FOYER – 02 Poltronas c/ 03 lugares cada
02 Aparelhos de ar condicionado split.
Platéia: 150 Lugares (Arquibancadas de 2,80 X 3,00)
Platéia Superior: 12 bancos com o total de 36 lugares Extras
Lotação completa do teatro: 186 lugares
Equipamento de Luz
Mesa de Luz ETC 48/96
192 Canais / 148 Linhas/Dimer
Rack de 12 módulos

REFLETORES

QUANTIDADE

Elipsoidal

10

Pc 1000W

30

Fresnel 1000W

15

Par 64 Foco “2” 1000w-110 v

06

Par 64 Foco “5” 1000w-220 v

08

Par 64 Foco “2” 1000w-220 v

07

Elipsoidal Altman 220 v

04

80 Refletores

Total de Varas: 11 com 107 Pontos de luz
02 de contra luz
02 de frente
01 Dupla central
06 varas em volta da arena (laterais)
Voltagem: 220 v
PALCO
Área Palco (Triangulo) 63 m.
Área Central 101,44 m.
Área total do Palco 164,44
Altura (do piso do palco ao piso do urdimento) 6,10m
Rotunda na cor Preta (6,10 X 8,00) Cor Preta
Profundidade e Largura 13,00 m
Piso de Madeira
Vara para Cenário (01) sendo de madeira
CAMARINS
*O teatro possui 04 (quatro) camarins
*Camarim nº1 capacidade de 08 pessoas c/geladeira
*Camarins nºs 2, 3,4 com capacidade para 02 pessoas cada.
*01 bancada com luz, espelho e cadeiras para 06 pessoas.
Total: 20 Pessoas.
Banheiros
Platéia
02 banheiros (Masculino e Feminino), os dois estão adaptados para
cadeirantes.

Parte dos camarins
02 banheiros
Sendo 01 adaptado para cadeirantes.
Pessoal Técnico Disponível
- 04 Porteiros / Segurança
- 01 Bilheteira 4ºà Dom (15 às 20 h.)
- 03 Faxineiros
- 01 Administrador
- 01 Aux. Adm. e Apoio Técnico (10 às 17h. de 3º a 6º).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*A reposição de lâmpadas queimadas e as fitas para colocação de
linóleo são de responsabilidade do grupo ou companhia que estiver
ocupando o teatro.
As montagens de iluminação e de cenografia são de responsabilidade do
grupo ou companhia que estiver ocupando o teatro e deverão obedecer ao
horário estabelecido do teatro. O grupo ou companhia deverão levar
seus profissionais técnicos (iluminador, operador de som,
cenógrafo, cenotécnico etc.) que ficarão responsáveis pelas
montagens de luz, som e cenografia. Essas montagens contarão com a
supervisão do administrador do teatro que dará suporte técnico e
orientação para os profissionais do grupo ou companhia que estarão
efetivamente trabalhando na produção.
*Solicitamos que os técnicos de iluminação e cenografia
contratados pela companhia, sejam profissionais das áreas
com experiência e possuam registro profissional.
1.

O teatro não possui equipamento de som *

2.

O teatro não possui Operador de Som *

3.

O teatro não possui Operador de Luz *

4.

O teatro possui brigada de incêndio

5.

O teatro possui 03 saídas de emergência

DIVULGAÇÃO
Para a exposição de cartazes e banners, o Teatro Cacilda Becker possui:
• porta cartaz tamanho 65x165cm, cromado com duas chapas de
acrílico cristal transparente tamanho 59x65cm;
• porta banner em estrutura de metalon, pintado cor cinza claro, para
banners de até 1,90cm de altura.

