TEATRO BOURBON COUNTRY
Porto Alegre - RS
2005
O Teatro Bourbon Country, localizado no Shopping Bourbon Country, em Porto Alegre,
tem uma concepção especial de teatro estúdio, permitindo uma grande maleabilidade de
uso. Possui uma plateia retrátil e um palco removível que possibilitam a transformação em um
grande espaço/salão de mesmo nível, para espetáculos de música pop com público em
pé, abrigando, no total, um público de até 2.500 pessoas.
Estas configurações potencializam o espaço e a sua utilização, atendendo
espetáculos teatrais, de dança, de música, mas podendo se transformar numa grande sala
para lançamentos de produtos, desfiles de moda, lançamento de coleções, realização de
programas de TV ao vivo ou como estúdio de gravação e muitas outras atividades
institucionais. Todas as facilidades cênicas foram consideradas, toda a grande plateia e o
palco estão supridos tecnicamente para suporte de elementos cênicos, permitindo os mais
variados usos desta área. O forro da plateia é um grande urdimento.
Nossa equipe é responsável pelos seguintes projetos:
- Planejamento teatral;
- Projeto Cenotécnico composto de:
- Mecânica cênica;
- Iluminação cênica;
- Sonorização.
Ficha Técnica
Lotação total: 1.162 lugares
Platéia retrátil permitindo uma lotação em pé de 2.000 pessoas (shows)
Palco:
Totalmente desmontável: 142 praticáveis em módulos de dimensões variáveis
Área total: 260 m2
Altura urdimento: 8,85 m
Largura: 22,00 m
Profundidade total: 12,00 m
Profundidade do proscênio: 4,00 m
Profundidade interna: 8,00 m
Boca de cena: 17,50 (largura) x 7,70 m (altura máxima)
Mecanismos Cênicos:
32 Varas de cenário contrapesadas (intercambiáveis para iluminação cênica). Iluminação
e sonorização básica para um teatro de porte médio.
Panejamento completo:
Cortina mestra
Bambolinas
Pernas

Ciclorama
Rotunda

Todo o forro da plateia é um urdimento, podendo ser feita a relocação de equipamentos
conforme o evento a ser realizado.
Camarins:
Foyer de entrada
2 para 4 pessoas

Backstage
4 para 4 pessoas
1 coletivo livre, com capacidade para até 60 pessoas
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