
                                                                                                                         

 
Teatro do Espaço 
 
 
O Teatro do Espaço é um galpão de 9,50m por 14,50m, com piso em madeira e 
arquibancada que comporta 56 pessoas com possibilidade de colocação de 20 cadeiras 
extras (providenciadas pela produção de cada evento). Configura-se como um espaço 
alternativo, assim, dependendo da disposição que se faça podem ser colocadas 
cadeiras avulsas para aumentar a capacidade de público. 
 
O espaço é todo vazado, mas há a possibilidade de pendurar pernas que funcionem 
como rotunda e coxias. 
 
Há possibilidade de instalação de refletores por toda a extensão do teto, não 
precisando o espaço ser usado como um palco italiano.  
Temos 23 tomadas para refletores no alto e 6 próximas ao chão (sendo as do chão 3 de 
110v e 3 de 220v). 
A capacidade de energia máxima do teatro é de 100A . 
 
O camarim é amplo, com espelho, bebedouro, armário com escaninhos, cabine 
individual de banheiro e chuveiro elétrico. 
 
No caso de eventos, a venda de ingressos, bilheteria do dia da atividade e recepção do 
público é de responsabilidade de cada produção. 

O Teatro do Espaço está disponível para aluguel para apresentações artísticas, oficinas, 
sessões de foto/filmagem, lançamento de livros, e outros eventos culturais.  

O valor diário do aluguel para apresentações artísticas é R$780,00, com um produtor 
disponível no local das 09:00 às 23:00, sendo este o horário que perdura a diária. Para 
outros valores entrar em contato pelo email que consta ao final deste documento. 

Não se inclui no valor do aluguel equipamento de som, sendo este cobrado à parte 
com valor adequado às necessidades de cada produção.  

Para equipamento de luz, cada produção traz o seu próprio ou aluga da empresa 
especializada de sua preferência. 

Oferecemos bar aberto ao público no local dando suporte no dia de apresentação. 

Para saber sobre disponibilidade de datas entre em contato no email: 
contato.diversaoearte@gmail.com.  

Caso deseje conhecer pessoalmente as instalações estamos à disposição! 
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