INFORMATIVO Nº04/2016

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE AUDITÓRIO E PALCO
XIV FESTIVAL ESTADUAL NOSSA ARTE
13 A 16 DE JULHO - SEDES DE TAUBATÉ/SP
Solicitamos a atenção dos Coordenadores Regionais e APAES participantes do XIV FESTIVAL
ESTADUAL NOSSA ARTE para o INFORMATIVO EXTRA disponível no site da FEAPAES/SP:
www.feapaesp.org.br, item Coordenadorias, item Artes.
O Informativo deve ser compartilhado com todos os envolvidos nas Delegações do Festival.

1- INFORMAÇÕES SOBRE DETALHES DO PALCO E AUDITÓRIO DO SEDES/TAUBATÉ

Entrada principal do Auditório do SEDES Taubaté

Rampa lateral de acesso para cadeirantes

Vista principal da entrada de acesso ao Auditório

Parte interna do Auditório- poltronas e palco

O auditório possuí 2.261,19 m2 e conta com uma entrada principal, apresentando um hall de
entrada com espaço interessante para a realização das exposições dos gêneros de artesanato,
artes visuais e artes literárias.
O espaço interno é composto por aproximadamente 1200 poltronas estofadas. O piso é
coberto por carpete o que favorece a acústica do local. Possuí duas saídas laterais, com portas de
vidro (consideradas como saída de emergência), sendo que uma dá acesso ao estacionamento.
Destacamos que o auditório é independente das instalações que serão utilizadas pelos
participantes inscritos durante todo o evento, não interferindo na dinâmica das apresentações
que serão realizadas. Possuí entrada principal o que favorece a entrada dos convidados e público
da comunidade local.
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Segue abaixo, informações sobre equipamentos (som e iluminação) disponibilizada pelo
Município, bem como a estrutura locada pela FEAPAES para a realização das apresentações de
palco.
a) Multi eventos (estrutura locada pela FEAPAES/SP):
 Cenário:
 04 coxias (02 em cada lateral) em tecido preto, com 05m de
altura e 02m de largura;
 Cortina preta na frente com 05m de altura e 20m de largura;
 Fundo do palco com lycra tensionada preta com 05m de altura e
12m de largura;
 Piso linóleo para o centro do palco, medindo 08x06m.
 Complemento de Cenário:
 02 laterais do palco, sendo 02 treliças formato em L, medindo
06x05m para fixação da lycra tensionada preta.
b) Estrutura disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Taubaté, encaminhado
em anexo a este Informativo, para conhecimento de todos. Anexo 1.
Solicitamos as APAES participantes que verifiquem as necessidades de palco, mediante a
disponibilização dos itens descritos acima e no Anexo 1 deste informativo, de forma a atender
satisfatoriamente todas as apresentações.
Lembramos que para as apresentações de palco, as APAES participantes deverão levar no dia
13/07 quando será feito o reconhecimento de palco, cópia das músicas que serão utilizadas em
pen drive e gravadas também no CD. Tenham em mãos mais de uma cópia das músicas evitando
imprevistos.
Fico a disposição para mais informações, pelos telefones: (16)3244-3232 / (16)99204-8138
Contamos com a participação de todos!
Atenciosamente,

Simone Follador de Oliveira
Coordenadora Estadual de Arte - FEAPAEs/SP
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