
TEATRO
S E S C  C E N T R O



PALCO

BOCA DE CENA  

LARGURA 

 

PROFUNDIDADE 

 

 

ALTURA 

PALCO 

 

CICLORAMA

10,5m 

10,5m (sem as pernas laterais) 

6,5m (com 3 pernas em cada lateral) 

Rotunda aberta, ciclorama fixo na parede à mostra, 

sem passagem por trás: 6,2m 

Rotunda fechada e passagem por trás: 5.60m 

5,50m até a vara de luz 

Em madeira, no mesmo nível da primeira fileira da 

plateia 

10m x 5m (fixo) 



PLATEIA

270 lugares 
Dimensões: 18m (largura) x 
19m (profundidade) 
O teatro possui acessibilidade 
para cadeirantes.



EQUIPAMENTO DE SOM
01 mesa de som Yamaha 01V/96 VCM - 16 canais (12 XLR –04 P10) – sem expansor 
 
P.A. 
02 caixas ativas Attack MP504Ti | alto falante de 15” – caixa em tripé 
02 Caixas de subwoofer Attack | alto falante de 15” 
 
Retorno 
02 caixas ativas Selenium 15” 
 
Acessórios 
01 aparelho de CD Player Duplo Denon - leitor de MP3 - função single e contínuo play. 
06 pedestais para microfone tipo girafa. 
03 microfones Shure SM58 com fio. 
02 microfones Shure BETA58A com fio.             
03 microfones Shure BLX2/B58 sem fio tipo bastão. 
06 microfones direcional Yoga HT 81 Boom. 
04 direct box ativo BEHRINGER. 
28 vias de multicabo | input 
08 vias de multicabo | output (monitor). 
20 cabos XLRxXLR – 10 metros cada 



EQUIPAMENTO E SISTEMA DE LUZ
Refletores 
22 P.C. Telem 1000W/220V 
14 Fresnel Telem 1000W/220V 
32 PAR 64 #5 1000W/220V 
06 Elipsoidal “Phida” 25° / 50° - completos | 750W / 220V 
08 Elipsoidal “Dexel” 25º / 50º - completos | 600W / 220V 
 
Sistema de luz 
10 - Dimmers digitais com 12 canais de 4000 Watts cada 
01 - Mesa de luz digital “Zero88” Bull Frog 48/96 canais com 24 submaster x 20 páginas 
 
Varas e Linhas de Iluminação Cênica 
06 varas de luz 
01 vara na plateia 
01 vara no proscênio 
04 dentro do palco - 16 circuitos cada 
10 circuitos parede palco, sendo 05 lado esquerdo e 05 lado direito do palco 
 
* Total de 104 circuitos de iluminação cênica 



PROJEÇÃO
01 projetor Epson PowerLite 1985WU – fixo na vara de iluminação da platéia com suporte 
aéreo 
 
4800 lumens em branco 
4800 lumens em cor 
WUXGA 
Contraste 10.000:1 
 
Cabo VGA x VGA projetor x distribuidor Kramer – com sobra de 20 metros para levar o cabo 
até a plateia (sem passar pelo distribuidor de imagens, caso seja feita neste formato) 
Cabo VGA x VGA projetor – espera lado esquerdo do palco (de quem olha) – com sobra de 20 
metros para levar o cabo até o meio do palco 
Não possuímos computador/notebook para rodar mídias  



OBSERVAÇÕES
As varas de iluminação e cenário são fixas 
O teatro NÃO possui filtros (gelatinas) 
NÃO disponibilizamos CENOTÉCNICO(S) e CARREGADOR(ES) 
Todos os técnicos deverão possuir registro profissional (D.R.T.) e E.P.I. em suas respectivas funções 
Não é permitido o uso de pregos e ou parafusos no palco (como fixar algo no piso), dispomos de 
pesos de ferro (06 barras de 10kg e 06 barras de 5kg) 
Não permitimos o uso de “chuva de prata”. O uso de fogo em cena, poderá ser usado em velas e ou 
cigarro, mediante aviso prévio aos técnicos responsáveis do teatro 
Não permitimos o uso de farinha, talco, confetes e similares. Caso seja muito necessário, por favor, 
falar com os técnicos anteriormente ao uso do mesmo 
Caso seja necessário retirar as cortinas do teatro (caixa preta), as mesmas deverão ser colocadas 
após o término do espetáculo. Ficando esta demanda com a produção do espetáculo/evento 
Caso seja necessário locar algum equipamento extra, fora o que o teatro possui (som e luz), é 
imprescindível avisar os técnicos do teatro, para eventual carga extra de energia 
O teatro possui 02 escadas grandes de 4,20 de altura (uma escada normal de abrir e uma com 
carrinho de rodinhas com maior mobilidade para uso) – estas escadas para acesso as varas de 
iluminação e cenário e uma escada menor de 3,00 (única), para acesso a vara de plateia 
Não é permitido colar ou colocar fita que deixe cola ou resíduos no palco, exemplo: fita dupla face 
ou fita plástica  
Somente fita específica para esta finalidade, como exemplo: fita de demarcação para piso, fita para 
linóleo, Rosco ou similar
É expressamente proibida a utilização de fogos de artifício, fogo físico, bombas, foguetes, 
morteiros, sinalizadores e similares, em consonância com Lei Municipal 11.473/2013. 



culturacentro@sesc-rs.com.br


