PROPOSTA DE PATROCÍNIO

http://obosquemagico.blogspot.com/

O Bosque Mágico !
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TEATRO PARTICIPATIVO PARA CRIANÇAS
2012
Serviço Educativo

Teatro-Cine de Torres Vedras

«Num bosque onde não acontece nada tudo é
possível! De dia ou de noite só quem lá vive é que
sabe o que se passa...»
O Bosque Mágico é uma experiência teatral que
conjuga
as
emoções
artísticas
com
sentimentos
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ecológicos.
Um ambiente natural no palco, onde as crianças são
protagonistas e encarnam livremente animais que habitam
os Bosques.
Um lugar de muita diversão e cooperação !

O Bosque Mágico !
Uma fantástica e emocionante vivência no teatro!

A criatividade e a imaginação são duas capacidades
demasiado preciosas para o futuro próximo!

HISTORIAL
O Bosque Mágico estreou em Janeiro de 2011, tendo sido apresentado
num total de 12 sessões até ao mês de Junho.
A receção por parte do público infanto-juvenil (dos 6 aos 11 anos) e
dos pais foi excelente, conforme demonstram as mensagens de satisfação
recebidas (em http://obosquemagico.blogspot.com/ ).
A partir de Janeiro de 2012 e até ao fim de Maio, haverá uma 2ª
temporada de O Bosque Mágico, com um total de 24 apresentações, 9 para
público-geral e 15 para escolas.
Nota: Para 2012 as Escolas do Concelho foram convidadas a participar, estando já praticamente
lotadas todas as sessões para as escolas, as quais reservaram a sua presença através do serviço
pedagógico

da

Câmara

Municipal.

(http://www.cm-tvedras.pt/programa-pedagogico/detalhes/?

id=11826 )
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> OBJECTIVOS ARTÍSTICOS e PEDAGÓGICOS
•

Dar a conhecer o teatro de dentro, e por dentro de cada um;

•

Reavivar o sentimento de pertença à natureza (ECOLOGIA),
encarnando personagens de seres vivos de outras espécies,
através do uso de figurinos construídos exclusivamente para este
projeto;

•

Dar espaço à espontaneidade e à imaginação individual e coletiva;

•

Criar cumplicidades afetivas entre as crianças e a prática teatral
com o mínimo de intermediários.
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Palavras generosas do nosso público
« Desde já gostava de agradecer a todos pela tarde diferente e divertida que
proporcionaram às crianças. Os miúdos adoraram ;)» Paula Silvestre
..............................................................................................................
« Os meninos do 4º ano da escola Padre Vítor Melícias agradecem por nos
terem convidado para o vosso teatro. Gostaria muito de voltar a repetir esta
experiência, porque foi muito divertido! Agradeço ao Teatro Cine. Espero que
tenhamos feito um bom trabalho, nós gostámos desta experiência radiante. Eu
adorei representar de abelha, foi a primeira vez que estive em cima de um
palco »
..............................................................................................................
« MUITO OBRIGADO a toda a equipa pela manhã diferente que nos
proporcionaram. ADORÁMOS, estão de Parabéns.» Romeu e Carolina
..............................................................................................................
« É com grande satisfação que vos contacto para vos transmitir a alegria com
que as nossas crianças deixaram o Teatro-Cine ontem de manhã. Um grande
BEM HAJA à equipa do Bosque Mágico. Até à próxima, saudações mágicas. »
Ana Barros

..............................................................................................................
«Parabéns a todos! pelo maravilhoso momento que fizeram passar os
pequenos actores no dia 10 de Abril, domingo, o grupo de O Bosque Mágico
está de parabéns pelo trabalho e desejo uma boa continuação em outros
"mundos mágicos. » Ana Berto mãe do Tomás Mateus
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> CONTRAPARTIDAS
•

Inserção de Logomarca Clínica CUF, em 1750 impressões: 250 Cartazes
+ 1000 Flyers + 500 objetos gráficos p/ recortar e pintar (oferta às crianças
participantes)

•

Menção ao patrocínio na Agenda/book de programação do Teatro-Cine
(Março-Abril-Maio), impressa (e digital, disponível na Internet)– 3000 exemplares

•

Inserção da Logomarca em todos os Vídeos dos espetáculos a
disponibilizar na Internet (blog/Facebook/emails)

•

Inserção da Logomarca em todas as Fotografias dos espetáculos a
disponibilizar na Internet (blog/Facebook/emails)

•

Possibilidade de oferta de brindes/merchandising às crianças
participantes em cada uma das apresentações do projeto.

•

NOVO Presença Gráfica no foyer (entrada do Teatro) através de placa, roll-up,
cartaz,..., nas 24 sessões do espetáculo (escolas e famílias).

•

Oferta de bilhetes (entrada livre) para filhos de colaboradores, clientes e
amigos da Clínica CUF. Podendo a Clínica CUF oferecer também aos seus clientes
de forma direta ou através de promoções, concursos, etc.

•

Comunicação Internet:
•

No Blogue http://obosquemagico.blogspot.com/ (INSERÇÃO DE BANNER
+ CONCURSOS + LINK,...)

•

Campanha Especial (INSERÇÃO DE BANNER ou VÍDEO+LINK ) no novo
portal de cultura www.TvedrasZine.net (PORTAL COM MAIS DE 11000
VISITAS / MÊS)

•

Newsletters (INSERÇÃO DE BANNER+LINK ) - envio de 2 por mês para
mais de 12000 emails.
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Nota: Para além das contrapartidas mencionadas, ficamos ao dispor para negociar outras no
interesse do patrocinador.

>Valor base do Patrocínio
•

750 euros (setecentos e cinquenta euros) IVA incluído.

> Anexos
•

Vídeo do espectáculo: http://obosquemagico.blogspot.com/p/videos.html

•

Fotografias:http://obosquemagico.blogspot.com/p/fotos.html

•

Recortes de imprensa: http://db.tt/iNLoWQL

Muito obrigado
pela atenção prestada!

CONTACTOS e GESTÃO DO PATROCÍNIO
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Rui Matoso | tlm. 967863646 | rui.matoso@gmail.com
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