INVENTÁRIO - BENS IMATERIAIS

!

Ficha Nº:

Localidade:

!
Município: Dois Irmãos
!
Denominação: Curto Arte Companhia de Teatro
Tipo:
Celebração
Lugar
x Forma
! de Expressão Modo de Fazer
!
Proteção existente:
! -51.087564
Latitude: -29.585288
Longitude:
!
Entidade representativa (se tiver associação):
!
_________________________________________________________________________________________
!
Descrição:
Após algum tempo, recebeu uma sala no Colégio! Imaculada Conceição, onde a empresa iniciou o
desenvolvimento de espetáculos próprios, a realização oficinas de teatro e a promoção de Festivais de Teatro,
sempre em parceria com as sociedades do município. !
Em 2007 a Curto Arte transformou um antigo depósito! de batatas da família Blauh em um teatro de bolso,
proporcionando, assim, uma nova opção de cultura para a comunidade da região. Neste espaço eram
! Paralelamente a isso a Curto Arte, produzia e
realizados espetáculos diversos, para diferentes públicos.
realizava espetáculos próprios, não só no Teatro de bolso,
! como também em outros municípios do estado e da
região sul.
! sonho de seu sócio-diretor: a construção do Teatro
Em Novembro de 2010 a Curto Arte realiza um grande
Adriano Schenkel – Nome em homenagem a um de seus
! atores que faleceu em 2006. O novo espaço, foi
estruturado para receber um público de até 130 pessoas, além de contar com ambiente climatizado e com
materiais necessários para a realização de eventos em !
diferentes formatos.
Paralelamente a isso, a Curto Arte conta, também, com!uma equipe de atores, que atuam e são responsáveis
pela venda de alguns dos espetáculos da companhia – os infantis, Natal na Colônia, o Retrato, Esperando o
!
Thiltapes, Páscoa na Colônia, Nós Somos Mesmo Maravilhosas,
Maravilhosas e Grávidas e Nós Somos
Mesmo Maravilhosas vão a praia. Além de equipe de produção
para estes espetáculos, a Curto Arte também
!
produz os eventos que acontecem no Teatro Adriano Schenkel e, a partir de 2012, também atua na área de
!
projetos culturais.
Situada em Dois Irmãos, a Curto Arte possui 12 funcionários
! diretos e indiretos, responsáveis por atender a
todas as atividades realizadas pela Companhia. Além de terceirizar o serviço de produção e venda dos
espetáculos da personagem Herta – As receitas da tia!Herta, histórias da Herta, Herta quer casar e Natal da
Herta. (Fonte: Curto Arte)
!
Comercialização do produto
Local: Av. São Miguel, 830 - Travessa Mário Sperb - Sala 4
Horário de funcionamento:
Site: http://www.curtoarte.com.br/
Rede social: https://www.facebook.com/curtoarte.companhiadeteatro
Contato no município: Carlos Alberto Klein
Telefone: (51) 35644888
E-mail: atendimento@curtoarte.com.br

Foto(s):

Fonte: http://www.curtoarte.com.br/
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