Edital 2016
A Casa da Ribeira há 15 anos promove o desenvolvimento humano
através do fazer e sentir artes, de forma plural, para um público cada vez
mais diverso. Nestes 15 anos de atividades, a Casa da Ribeira,
comemora a marca de 2.400 espetáculos diferentes apresentados e um
público de mais de 200 mil pessoas.
1) Solicitação
Todo e qualquer evento realizado na casa passa por uma curadoria artística,
necessitando a entrada do seguinte material, sendo avaliado no prazo
máximo de 07 dias:







Formulário padrão preenchido;
03 imagens do trabalho a ser apresentado (fotos em papel fotográfico
ou digital em alta resolução ou slides);
Currículo resumido do artista/ grupo;
DVD do espetáculo (ou do ensaio caso seja inédito);
CD com as músicas do espetáculo (apenas para música);
Texto ou roteiro do espetáculo (caso seja inédito).

As datas do calendário de pautas somente ficam pré-reservadas
quando da entrada deste material e enquanto o mesmo passa pela
avaliação, estando aprovado, fecha-se contrato, onde será pago
50% sobre o valor total e a locação estará efetivada oficialmente.
2) Valores e condições
2.1) Em 2016 a pauta regular da Sala Cosern de Teatro custará o valor de
R$ 1.777,00 (hum mil, setecentos e setenta e sete reais), tanto para
eventos artísticos quanto para eventos fechados. Por eventos fechados
entenda-se: empresas e instituições, que desejam realizar seus eventos na
Sala Cosern de Teatro, como palestras, workshops, confraternizações,
treinamentos, reuniões e outras atividades. Para os eventos artísticos, caso
tenha mais de uma apresentação no mesmo dia, cada pauta extra fica no
valor de R$ 888,50 (oitocentos e oitenta e oito reais e cinqüenta
centavos);

2.2) Havendo disponibilidade, será permitida a utilização dos demais
espaços da Casa da Ribeira (café e sala de exposições). O custo será de R$
R$177,70(cento e setenta e sete reais e setenta centavos) a hora;
2.4) O Sistema de ar-condicionado do teatro é ligado 01 hora antes do
horário definido do espetáculo. Para o uso opcional de utilização do ar, o
custo é de R$177,70(cento e setenta e sete reais e setenta centavos)
por hora adicional de uso;
2.5) A locação de pauta será no horário compreendido entre 14h e 22h da
data do evento;
2.6) Buscando um valor mais justo e, ao mesmo tempo acessível, para
artistas e público, a Casa propõe que o valor de ingressos para 2016 seja
fixado em, no máximo, R$ 30,00 (trinta reais) inteira. Haverá uma
preocupação em incluir mensalmente eventos a preços ainda mais
populares e/ou gratuitos em nossa programação;
2.7) O dinheiro proveniente da venda de ingressos é revertido
integralmente ao artista;
2.8) O horário para a desocupação da Casa da Ribeira é às 22h, incluindo
desmontagem. Caso o Artista/Grupo desocupe o espaço após este horário,
ficará sob sua responsabilidade providenciar o transporte para os dois
técnicos da Casa da Ribeira, bem como pagamento de horas extras;
2.9) Não será permitido guardar equipamentos e itens da cenografia do
espetáculo após o horário de desocupação;
2.10) A Casa da Ribeira, reserva 08 (oito) lugares de todo evento artístico
para serem disponibilizados como ingresso-cortesia às empresas parceiras e
apoiadoras;
2.11) O valor de locação de pauta compreende os seguintes itens:
 Confecção e venda de ingressos;
 Serviço de técnicos para a montagem de som e luz a partir das 14h
(operações não inclusas);
 Divulgação no site da Casa da Ribeira e envio de newsletter semanal
(desde que o material enviado pelo artista chegue no prazo);
 Utilização da estrutura física e dos equipamentos descritos no item 3.
3) Estrutura física e equipamentos
3.1) Estrutura física
Sala climatizada e tratada acusticamente, com capacidade de 160 cadeiras
fixas e 04 móveis ou 03 cadeiras de rodas, além de camarim com dois
banheiros e água corrente;

3.2) Equipamento de Luz

01 mesa de comando Smartfade 24/96, 12 projetores PAR 64 foco 5; 08
projetores PAR 64 foco 1; 07 projetores Freesnel; 08 projetores Elipsoidal;
15 Plano Convexo (PC); 02 pin Bin e 02 Set Light.

3.3) Equipamento de Som

01 Mesa de som Yamaha O1V-96 VCM expandida para 28 canais XLR;02
ADA 800 Behringer; 01 Mesa de som Yamaha O1V-96 VCM expandida
para 28 canais XLR;02 ADA 800 Behringer; 01 Processador DBX PA+; 01
Equalizador Yamaha 2031b (PA);06 Caixas FLY Line array DAS AERO 8;
02 caixas de SUB modelo EAW (TORAU - SP); Amplificador Studio R – BX;
01 Sub-snake de 12 vias/6m com plugs XLR; 01 Sub-snake de 12 vias/12m
com plugs XLR; 04 Monitores SNAKE (aux 1, 2, 3 e 4-caixas de retorno); 01
Amplificador Peavey para contra-baixo; 01 Amplificador Peavey para
Guitarra; 06 Microfones Shure SM 57; 07 Microfones Shure SM 58; 01
Microfone B1 Behringer; 01 Microfone AKG D 112; 15 Pedestais RMV para
microfone; 05 Direct Box Wirlwind IMP2; 01 projetor EPSON; 25 cabos
para microfone CANON macho e CANON fêmea; 5 cabos P10 P10; 1 DVD
Pionner (aparelho);1 DVD Sony (aparelho);15 de AC (extensões); o 02
réguas de cinco vias; 01 tela de projeção; Equipamentos de som para o
áudio 5.1 - 01 Bluray player com saída de áudio analógica 5.1 Panasonic
DMP-BDT300PU; 06 Caixas surround (aux 5 e 6); Amplificador Antares
STUDIO R; 01 estabilizador;
3.4 ) Descrição do Palco
Incluindo as oito coxias, possui 6 metros de largura, 6,50 metros de
profundidade e 8 metros de altura. A boca de cena possui 8,25 metros de
largura, 0,90 metros de profundidade e 3,85 metros de altura.

OBS: Os equipamentos só estarão disponíveis estando aptos a uso,
sem que a Casa da Ribeira seja responsável por qualquer locação ou
conserto para tais na data do espetáculo/evento.

