a Fonte

Boc de Cão
TEATRO DE RUA E FORMAS ANIMADAS

A Fonte - encenação de Tommy Luther
Espetáculo de rua mul disciplinar - marionetas, máscaras e teatro sico - 45min.

Todas as idades
sem palavras

Mayuni é uma mulher que vem de muito longe numa persistente caminhada até à Fonte,
quando chega já cansada, percebe que não há água, deita-se junto à Fonte e adormece.
O mundo do sonho começa com a origem da vida no planeta Terra
e a evolução das espécies passando pelos grandes répteis, dinossauros e
macacos. Mas rapidamente o sonho torna-se num pesadelo que faz
acordar Mayuni. É com o nascer do dia que ela volta em busca da água.
Será que a Fonte também acordará ?
FICHA ARTÍSTICA: Criação Cole va Hugo Ribeiro, Marisa Vieira,
Muni Joana Domingos, Pedro Estevam Encenação Tommy Luther
Música original Nuno Oliveira Desenho de luz Hélio Pereira
Fotos e vídeo Headframe Visuals, José Neves

A Fonte é um espetáculo mul disciplinar, onde através de
diferentes técnicas de teatro de marionetas, máscara e
teatro sico abordamos a história da vida do planeta com
intensidade e humor. A estrutura cenográﬁca com cerca
de 4m de altura com um palco circular é constantemente
man da viva, tornado-se em mais um personagem em diálogo
com os atores e o público.
A Fonte remete num sen do mais amplo para a origem da vida
e a sua estreita relação com a água, mas também para o local fulcral
do desenvolvimento das sociedades, Era a fonte que alimentava e nutria
os corpos e as vidas, as curiosidades e os amores as novidades boas e as desgraças.
As fontes são cada vez menos e a sua água imprópria para o consumo. Na Fonte convidamos o público a percorrer a história da
evolução das espécies e a reﬂe r sobre a necessidade de cuidar das nossas águas, nascentes, rios e mares.

Ficha Técnica
Pessoas afetas 6
Tempo de montagem 6 horas
Tempo de desmontagem 4 horas
Área de implementação
Largura - 14 mt
Profundidade - 13mt
Altura - 6mt

Palco circular Diâmetro 4,5 mt
altura regulável entre 0,85mt a
1,25mt.
Estrutura metálica
largura - 5,15mt
Profundidade - 4,5mt
Altura - 4,20mt

Necessidades Técnicas

Equipamento de luz e som - Consultar rider técnico em anexo.

Camarins para 6 pessoas, com wc, iluminação e corrente eléctrica. Água potável para toda a equipa.
Material para guardar em camarim ou anexo - marioneta com 2mt - 2 caixas de marionetas e adereços
- 1 manequim com marioneta volumosa - microfones - baterias 12v - ferramentas manuais e eléctricas.
Local de descarga no local de apresentação - estacionamento para 2 carrinhas de 5mt.
Segurança após a montagem do cenário nos horários das refeições e durante a noite.
Alojamento - 2 quartos duplos e 2 single.
Alimentação para 6 pessoas ( 3 não comem carne).
Meteorologia o espetáculo apenas se pode realizar
com condições climatéricas favoráveis.
Montagem devido ás especiﬁcidades
do projeto teremos sempre de fazer
a montagem e os testes de luz e som
no dia anterior á sua apresentação.
Desmontagem a combinar com a
organização, dependendo do horário
do espetáculo poderá ser feita após a
apresentação se exis r apoio de 2 a
3 pessoas. Idealmente a desmontagem
será feita no dia seguinte.

Contactos Produção
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Vídeo promocional h ps://www.youtube.com/watch?v=zPFariGO2qs

