
TEATRO A BORDO

de Sol a Sol
assista o vídeo sobre o Projeto:

http://teatroabordo.com.br/video/teatro-a-bordo-teatro-

movel-solar/

Pronac 15 3176

O Teatro a Bordo é o primeiro teatro móvel solar do Brasil, contando com
apresentações gratuitas de teatro, oficinas educativas, cortejos e
intervenções artísticas em seu contêiner-palco que viaja por todo o país.

As apresentações são realizadas em praças e espaços públicos, com acesso
gratuito e irrestrito da população, abrindo suas cortinas também para o artista da
cidade, proporcionando o intercâmbio cultural e a valorização da cultura local.

O projeto tem oito anos de estrada e foi visto por mais de 350 mil espectadores
em aproximadamente 170 cidades brasileiras. Em 2015, os criadores inovaram:
decidiram gerar a eletricidade para iluminar o palco e deram vida ao primeiro
teatro móvel solar do Brasil. Inspirados nas trupes da commedia dell’arte, que
cruzavam a Europa entre os séculos XV e XVIII em carroças e, muitas vezes,
criavam efeitos de luz em seus espetáculos com o sol refletido em espelhos, o
Teatro a Bordo utiliza a tecnologia atual para dar vida às histórias!

“Com o apoio do Instituto Ideal, instalamos módulos fotovoltaicos no nosso
contêiner-teatro, para transformar a energia solar em energia elétrica. Com ela
suprimos 100% da demanda dos equipamentos de iluminação dos espetáculos.
Além de ser muito inspirador contar com a presença do sol durante a noite,
estamos utilizando energia limpa, aliando arte e sustentabilidade na
democratização do acesso à cultura”, explica Talita Berthi, idealizadora e
produtora do Teatro a Bordo.

Ainda assim, segundo Talita, outras fontes são necessárias para o funcionamento
dos equipamentos de sonorização. “Contamos com um sistema híbrido, que
utiliza gerador e energia solar. Desta forma, podemos atender a públicos de até
duas mil pessoas em uma única apresentação”, completa.

http://teatroabordo.com.br/video/teatro-a-bordo-teatro-movel-solar/


HISTÓRICO DO PROJETO

De 2007 para cá, o Teatro a Bordo já percorreu estradas de terra e asfalto por

todo país. Foram mais de 170 cidades brasileiras, apresentando seus

espetáculos para mais de 350mil pessoas, sempre de forma gratuita,

contando com aprovação nas Leis de Incentivo à Cultura e parceria de

patrocinadores.

Nestes 8 anos de estrada, já tivemos a parceria e o patrocínio das empresas:

Grupo CCR (CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR SPVias, CCR NovaDutra,

CCR RodoNorte, CCR BHAirport, CCR MetrôBahia, CCR MSVia, CCR

ViaLagos) Grupo EDP (Investco, EDP Bandeirante, Enerpeixe e Escelsa),

Duratex, Deca, Comgás, Usiminas, ArcelorMittal, Belgo Bekaert Arames,

Ticket, Polimix, Transbrasa e Eaton.

Uma equipe de artistas e técnicos viaja por todo o país encenando

espetáculos de teatro para crianças e adultos, realizando oficinas educativas,

exibindo vídeos educativos e abrindo espaço para os artistas locais. Uma

diversidade de programação para um público diverso!
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A ESTRUTURA

O contêiner chega na praça no início da manhã, já com suas baterias

carregadas com a energia solar captada na estrada e se abre para

transformar-se num palco de 50M², acoplado a uma tenda de 120M²,

cobrindo palco e plateia. A partir daí, sai de dentro do contêiner toda

a estrutura necessária para as apresentações que acontecem à tarde e

à noite: sistema de som com microfones sem fio para os artistas e

preparado para alcançar um público de até 2mil pessoas, iluminação

de LED, telão, projetor, tendas para camarim, 300 banquinhos para a

plateia e house-mix. Ao final, tudo é facilmente desmontado e

guardado novamente dentro do contêiner ficando pronto para chegar

ao seu próximo destino.

Obs: Além do sistema fotovoltaico para a geração de eletricidade que é utilizada para

alimentar o sistema de iluminação, o projeto conta também com um gerador de

energia à diesel para suprir a demanda elétrica dos equipamentos de sonorização.
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A PROGRAMAÇÃO

O Teatro a Bordo oferece uma diversidade em sua programação:

personagens da tradição oral brasileira, músicas do cancioneiro

popular, gagues de palhaços, interação com o público em oficinas

educativas e valorização da cultura local com os artistas da cidade,

além de trazer a mensagem da sustentabilidade como um

compromisso de todos.

As atividades não se restringem apenas ao local onde o contêiner-

teatro estaciona. Assim como faz o circo em sua chegança, os artistas

realizam cortejos pela cidade e intervenções nas escolas públicas um

dia antes, com brincadeiras e informações sobre a programação.

Depois, o contêiner se transforma em palco para as apresentações

gratuitas e abertas ao público.
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CONVIDADOS LOCAIS

Ser brasileiro é também ser artista! Em todas as cidades por onde

passamos, sempre encontramos representantes da cultura local,

como artistas, brincantes, alunos de arte e artistas de rua. Uma

seleção, com a parceria das prefeituras, é realizada no intuito de

convidar e contratar* um ou mais grupos para integrar a

programação, valorizando a cultura local e proporcionando um

intercâmbio artístico na cidade.

Tivemos a honra de abrir nossas cortinas para grupos de

manifestação popular como reisado, sussia e maracatu, também

grupos de música clássica como orquestras, bandas marciais e

quartetos de câmara, além de companhias de balé, grupos de hip

hop, trios de forró, bandas de rock, artistas circenses, mágicos e

palhaços, grupos de teatro e tantos outros. Foram mais de 150

cidades brasileiras que já participaram com seus grupos e artistas

na nossa programação.

* o projeto dispõe de verba de cachê para a contratação dos grupos locais
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PROPOSTA DE PATROCÍNIO

Estamos propondo a realização do Projeto Teatro a Bordo De Sol a Sol

- Pronac 15 3176

02 dias em cada local/cidade

ATIVAÇÃO DO PROJETO NO DIAANTERIOR:

• INTERVENÇÕES NAS ESCOLAS (MANHÃ E TARDE)

• OFICINA EDUCATIVA NAPRAÇA

• CORTEJO DOS ARTISTAS PELA CIDADE

06 APRESENTAÇÕES/ATIVIDADES NA PRAÇA(manha/tarde/noite):

• 1 OFICINAEDUCATIVA

• 1 APRESENTAÇÃO DE TEATRO

• 2 GRUPOS DE ARTISTAS DA CIDADE

• 1 EXIBIÇÃO DE VÍDEOS

• 1 APRESENTAÇÃO DE TEATRO

O Pronac 15 3176 está aprovado no artigo 18,  

no valor de R$ 1.988.000,00 para a realização  

em 50 cidades brasileiras.

Entre em contato conosco para elaborarmos  

uma proposta personalizada de acordo com as  

regiões de atuação da sua empresa!
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CONTRAPARTIDAS

Pré-Produção:
A equipe de Produção do Teatro a Bordo fará visitas técnicas nas  

cidades   e   mapeamento   dos   melhores   locais   para   a realização,
sempre privilegiando o acesso do público e a visibilidade de projeto.

Divulgação:

➢ Serão impressos flyers, cartazes, banners e faixas do projeto,

distribuídos na cidade antes e durante o evento.
➢ Acompanha a equipe um profissional que fará imagens e

entrevistas durante o projeto, aproveitando para divulgá-las  
nas redes sociais no mesmo instante.

➢ Nosso locutor faz intervenções com a plateia entre as
atividades, aproveitando para divulgar o site e os canais nas
redes sociais, obtendo sempre retorno imediato da plateia, que
acessa, compartilha o evento e chama os amigos.

➢ Temos assessoria de imprensa para divulgação nos meios de
comunicação.

➢ O site do Projeto www.teatroabordo.com.br também será
utilizado para divulgar toda a programação.

➢ A logomarca do patrocinador será inserida em todo o material

de divulgação sob a chancela "apresenta".
➢ Após  o  evento,  será  enviado  ao  patrocinador  o    Relatório

contendo clipping, números e imagens.

➢ PODERÃO SER CRIADAS AÇÕES DE MERCHANDISING
PARA DIVULGAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS,
ENTRE ELAS, A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA LIMPA.
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CONSIDERAÇÕES

Apoiando este projeto, a empresa estará proporcionando a

descentralização da cultura, levando uma Caravana de

apresentações em um teatro móvel com estrutura técnica de

qualidade para localidades mais distantes. Em muitos casos, o

teatro é apresentado pela primeira vez àquele público, sendo

motivador das relações sociais locais, agregando toda a família

em praça pública para apreciar uma programação que respeita

a diversidade cultural. Num Brasil tão grande e tão diverso,

convivemos diariamente com as diferenças culturais e

aprendemos a encontrar nelas a força e inspiração para seguir

adiante.
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Fone: (51)  3737. 0809

E-mail: 
contato@vrprojetos.com.br

www.vrprojetos.com.br
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