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O Teatro Bradesco, inaugurado no segundo semestre de 2009, é a mais
importante operação cultural dentro de um shopping no Brasil. Com 4.067,86 m² e
capacidade para mais de 1500 espectadores, distribuídos em plateia baixa, plateia
alta, frisas, camarotes e balcão nobre, conta com projetos arquitetônico, acústico e
cenotécnico que empregam materiais e equipamentos de ponta utilizados nos mais
novos teatros nacionais e internacionais.
Acessibilidade universal (incluindo o palco) e visibilidade também foram
cuidadosamente observadas, com lugares para cadeirantes, pessoas com
dificuldade de locomoção e pessoas obesas. Sua configuração permite maior
proximidade entre artista e publico, e atende as mais diversas e exigentes formas de
arte, como teatro, ópera, dança, música e cinema.
Conforto e segurança aos usuários, aliados às modernas tecnologias garantem
a esta sala de espetáculos um alto grau de excelência. Os artistas contam com o
máximo de conforto em camarins climatizados, com capacidade para atender 120
pessoas, elevador e um lounge exclusivos. As companhias artísticas terão ao seu dispor
sala de estar com biblioteca, cozinha, lavanderia e escritório.
A caixa cênica, composta por um palco de 500 m², sendo 130 m² em sistema
de quarteladas, altura de 21 m até o urdimento, depósito técnico de 250 m², elevador
de orquestra de 42 m2, 60 varas de cenário, sendo 10 motorizadas com equipamento
único no Brasil, boca-de-cena de 16 x 8,50m, e um sofisticado sistema com seis
monovias nas coxias laterais para movimentação de cenário, capacita o teatro a
integrar o circuito internacional de espetáculos. O sistema de iluminação cênica,
composto por 526 projetores da casa e sofisticada mesa de comando e a sonorização
compõem a excelência do espaço.
Nossa equipe é responsável por:
- Planejamento teatral;
- Projeto cenotécnico, composto de:
- Mecânica Cênica;
- Iluminação cênica;
- Sonorização;
- Acompanhamento e fiscalização das obras de cenotecnia.
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