LADO B

Levantei-me do chão
LADO B - O CONCERTO

LEVANTEI-ME DO CHÃO - LADO B é uma versão reduzida e simpliﬁcada estética e tecnicamente do espetáculo LEVANTEI-ME
DO CHÃO de Carlos Marques, estreado em 2015.
É um concerto informal, onde se contam algumas das histórias do livro Levantado do Chão de José Saramago e cantam-se
músicas inspiradas pelo mesmo e pelos grandes canta autores portugueses: Zeca, Zé Mário, Fausto, Sérgio Godinho... entre
tantos outros.
Levantamos o pó dos tempos, levantamos um livro bem lá no alto, levantamos ainda cabeça e o corpo, e, acima de tudo,
tentamos levantar-nos como comunidade.
Um espetáculo baseado no livro do qual se diz – à laia de mito – que o autor descobriu o estilo saramaguiano de narrar.

DO CHÃO

www.trimagisto.pt

LEVANTEI-ME
LADO B
A PARTIR DE LEVANTADO DO CHÃO
DE JOSÉ SARAMAGO

FICHA TÉCNICA:
/CRIAÇÃO, COLAGEM DE TEXTOS, COMPOSIÇÃO MUSICAL e
INTERPRETAÇÃO › Carlos Marques
/COMPOSIÇÃO MUSICAL › João Bastos
/VÍDEO › Rodolfo Pimenta
/FOTOGRAFIA › Município de Montemor-o-Novo
/PRODUÇÃO › Trimagisto

CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO:

/ 3 horas de montagem e ensaio no espaço
/Duração › Aprox. 45 minutos
/Público Alvo › Público em geral e alunos do ensino secundário
/presença de técnico responsável pelo espaço e material .

TÉCNICA:
/Luz adaptável aos espaços.
/Som (presença de um técnico)
/1 PA adequado ao espaço
/1 Mesa Mistura
/1 Processo Sinal (equalizador...)
/3 D.I. Stereo.
/1 tripé de microfone com cachimbo.
/1 Munição de som (retorno, som de palco)
/2 pontos de corrente no palco
/Vídeo
/projetor de vídeo + cabo VGA/HDMI para ligar da cena ao
projetor
/parede branca ou tela de projeção
/Cena
2 estrados de 1x2m (caso não seja em anfiteatro)
2 cubos de madeira / mesa de 40cm de altura
aproximadamente
Caso não algum dos materiais solicitados não esteja à
disposição deve ser contactada a trimagisto para averiguar
outras possibilidades de concretização.
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