
RIDER TÉCNICO TEATRO GLORIA 

 

PLATEIA 
Lotação total: 650 espectadores, sendo: 

Plateia: 310 lugares simples, 08 lugares para cadeirantes. 

Mezanino:  

44 lugares  

Camarote Produção – 06 lugares simples 

Balcão: 282 lugares  

 

PALCO 
Boca de Cena: 

Largura: 12,75 m (com reguladores de boca que podem reduzir até 4 m a boca de cena) 

Altura: 6,25 m. Pode chegar a 6,85 m com visibilidade plena. Extensão da altura subindo o 

bandô (bambolina mestra) em 2,40 m, com visibilidade nas laterais recortada diagonalmente. 

Proscênio: 12,40 (L) x 2,70/2,00 m (P) 

Dimensões do palco: 

Largura: 11,20 m (ampliável até 12,66 m) 

Profundidade: 

- Da boca de cena 07 m até rotunda + 1,00 m até a parede posterior (coxia de fundo, atrás do 

ciclorama).   

- Da proscênio 09m até rotunda + 1,00 m até a parede posterior (coxia de fundo, atrás do 

ciclorama).   

Largura das coxias: 3,50 m cada 

Altura do urdimento (em relação ao piso do palco): 12,00 m (baixa) / 11,80 (alta) 

Altura do palco em relação à plateia: 1,14 m, com 0,27 m de desnível a mais até o fundo do 

palco 

 

Equipamentos/infraestrutura: 

Total de 13 varas de cenário e vestimentas de palco, sendo: 

01 vara de luz de frente (em ponte sobre a platéia) 

04 varas de luz no palco 

04 varas de luz verticais nas laterais da plateia 

20 manobras contrapesadas tiro duplo para cenário, luz e vestimentas. 

Regulador lateral em painel rígido contrapesado 2.00 m x 6.50 m. 

Regulador superior em painel rígido contrapesado 14.00 m x 2.60 m.  

Vestimentas: 3 pares de pernas, 03 bambolinas, rotunda, ciclorama e pano de boca 

motorizado com abertura lateral.  

 

Iluminação Cênica 

- 15 Elipsoidais ETC de 36° 

- 20 Elipsoidais ETC de 26° 

- 14 Refletores PAR 64 #5 

- 20 Refletores PAR 64 #2 

- 20 Refletores Fresneis 

- 30 Refletores Plano Convexo 

- 10 Setligth 

- 35 PAR LED RGBW de 3w 

- Mesa de Iluminação ETC Element 40 faders – 250 canais DMX 



 

Sonorização 

- 06 caixas de Retorno PF1-200 Renkus – Heinz 

- 02 Caixas média alta ICL Renkus – Heinz (Plateia)  

- 02 Caixas média alta ICL Renkus – (Camarote)  

- 02 Caixas média alta ICL Renkus – (Mezanino)  

- 04 Caixas sub grave ICL Renkus – (Solo) PF1- 500 

- 04 Microfone SM 58 PGXD (Sem fio) 

- 04 Microfone SM 57  

- 06 Microfone SM 58 Beta 

- 06 Microfone SM 81 Beta 

- 02 Kits de microfones para bateria Shure PGDMK6 

- Power Play Beheringer (8 vias com fones AKG 414) 

- 20 Pedestais para Microfone  

- 06 Direct Box 

- 02 A.D.A.s Beheringer 

- 01 Mesa de Som Yamaha LS9-32 

- Cabos e conectores  

 

CAMARINS 

02 camarins com capacidade total para 16 artistas sentados. 

 


