Leonor
e o pequeno Circo

Boc de Cão

Leonor uma menina da cidade vai crescendo moldada pelo
ritmo de campainhas e despertadores, até que um dia escuta
um som diferente. A música de um circo cheia de cor e alegria,
anuncia uma aventura onde ela descobrirá, na liberdade deste
modo de vida, que a par lha e a entreajuda são o caminho
para enfrentar os medos e preconceitos.
Uma história contada sem palavras através da
poesia das imagens, onde a magia das marionetas e
da música são o portal para um mundo fantás co.
Duração 50min.
Todas as idades
Espetáculo de marionetas de mesa
realiza-se dentro de um chapiteau com
lotação para 35 pessoas.

FICHA ARTÍSTICA
Criação e interpretação
Hugo Ribeiro e
Muni Joana Domingos
Encenação
Tommy Luther
Direcção musical
David Leão
Produção musical
e sonoplas a
Rui Ferreira
Daniel Carvalho
Soﬁa Portugal
David Leão
Violino
Manuel Maio
Saze
Rui Ferreira

Ficha Técnica
- Pessoas afectas 3 - Tempo de montagem 4h
- Tempo de desmontagem 3h
- Dimensões do Chapiteau 5m de largura , 7m de comprimento , 3m de altura
lotação 35 a 40 lugares dependendo do nº de crianças.

Necessidades Técnicas
- A companhia assegura o material de
som e luz necessário.
- No local de implementação do
Chapiteau necessitamos de um ponto
de corrente eléctrica.
- Camarim próximo do local do
espetáculo, que permita o
armazenamento seguro de valores e
bens pessoais
com wc, mesa e cadeiras se possível.
- Águas suﬁcientes.
- Dormida: 1 duplo e 1 single
- Alimentação para 3 pessoas
( 1 não come carne).
- No caso de nas imediações do evento
apenas exis r lugares de
estacionamento pago, a organização
deverá reservar um local de
estacionamento e fornecer uma
credencial válida nesse município.

Contactos Produção

email:
+351 911 963 679 Hugo Ribeiro

+351 916 387 030 Joana Domingos

facebook: bocadecao.marionetas instagram: @ciabocadecao youtube: Cia Boca de Cão Marionetas

