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Palco aberto playground sensorial 

Grupos Participativos 

“Distorção: isto aconteceu de repente. 

Última Vez” 

 

A Red Cloud Teatro de Marionetas está em processo de criação para o seu novo espetáculo “Distorção: isto 

aconteceu de repente. Última Vez.”, que terá estreia a 19, 20 e 21 de junho de 2020, em Aveiro, no Teatro 

Aveirense e 13 e 14 de novembro de 2020, em Lisboa, no Museu da Marioneta. É uma coprodução entre a 

companhia, o Teatro Aveirense e o Museu da Marioneta de Lisboa. Com direção artística e encenação de Sara 

Henriques, texto de Jorge Louraço Figueira, direção de arte de Rui Rodrigues. 

As sessões de “palco aberto playground sensorial” irão decorrer em datas previamente marcadas, entre março e 

maio, com os grupos selecionados. É uma atividade paralela e complementar que acompanha a criação do 

espetáculo, podendo ou não abrir portas para novas experiências no âmbito da criação. Não só, cada sessão, será 

pensada de acordo com as qualidades do grupo, como poderá influenciar os caminhos a percorrer, no processo 

de criação paralelo. Não se pretendente ensaiar momentos específicos da peça, mas sim, abrir caminhos para 

vivenciar e percecionar de muitas maneiras os momentos propostos. É pretendido alargar possibilidades de ação, 

criação e perceção, em todas as esferas. 

Duração: 2h30m 

Nº máximo de participantes: 12/p 

Nº mínimo de participantes: 10/p 

Público alvo (+16):  artistas, estudantes das artes performativas, amadores das artes em geral. 

 Cada sessão está dividida em 4 momentos: 

Momento 1 (10 minutos) – Receção do grupo e instruções. 

Momento 2 (30 minutos) - Orientação de um aquecimento físico e vocal para o grupo. 

Momento 3 (1h15) – Experimentação, improvisação com o grupo. 
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Momento 4 (20 minutos) – Relaxamento, pausa, reflexão e convívio. 

Material necessário: 

Roupa confortável / meias (extra) /tapete ou toalha de praia/ bloco de notas e caneta. 

 

Valor Inscrição: 12.50€/participante*  

* Confirmada a inscrição deve ser efetuado o pagamento até quatro dias úteis antes da sessão. Cada participante 

terá um 1 convite para assistir a uma apresentação do espetáculo entre os dias 19, 20 e 21 de junho, no Teatro 

Aveirense. 

 

Fazer o download do presente documento e após preenchimento enviar para: 

espacoredmarionetas@gmail.com 

INSCRIÇÃO 

 

  

 Nome do Grupo:                                              

 

Local: Espaço Red Cloud Marionetas, Rua Hintze Ribeiro 52ª 3800-359 Aveiro 

Datas Disponíveis para marcação (caso a pandemia covid-19 já tenha sido ultrapassada): 25 de abril / 

2, 9, 16, 23 e 30 de maio* 

* havendo marcações para a mesma data dar-se-á preferência por ordem de envio de 

inscrição. 

 

Representante do Grupo:  

 

Data Proposta: 

 

E-mail: 

 

Horário proposto: 

 

Contacto telefónico Nº de Participantes: 
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DECLARAÇÃO 

 

Como Representante do grupo, eu, (nome)                                                               c.c. nº                      ,declaro que após 

a auscultação de cada participante, autorizamos o registo de imagens (vídeo e fotografia) para efeitos de análise 

interna e promoção da atividade. 

 

Data: 

 

Local Assinatura 

 

 

Observações:    
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