
 
GALPÃO 3 

 
Suporte Técnico – FUNARTE MG: 
A Funarte MG conta com dois técnicos de iluminação, um técnico de som e um maquinista que atuam na 
supervisão, orientação e suporte no uso dos equipamentos e do próprio espaço. Fica a cargo do proponente 
toda equipe de montagem e operação necessária à realização das atividades.  

 

 
Imagem Galpão 3 

 

ÁREA PRINCIPAL 
 Área Livre: 21m x 9m | Altura 3,7m  

 Grelha de urdimento em toda área livre 

 Piso de madeira com sistema de amortecimento 

 Rotunda fixa cortinada 

 02 pares de pernas | 0,75m x 2,20m (cada) 
 Ciclorama motorizado 

 Cabine de controle de som e iluminação 

 

BASTIDORES 
 02 Camarins com banheiros 

 

EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO 
 01 mesa digital ETC (Element) DMX512  

 05 módulos de dimmer DITEL de 12 canais / 4.000w por canal 

 10 refletores tipo PC de 1000W 

 06 refletores tipo Fresnel de 1000W 

 04 refletores tipo Elipsoidal de 1000W 

 06 Refletores - lâmpada PAR, Foco 2  de 1000W 



 

 06 Refletores - lâmpada PAR, Foco 5 de 1000W 

 04 mini Setlight de 300W e 500W 

 Não há fornecimento de gelatina 

 Voltagem: 220V 

* Mesa de luz é fixa na cabine, sem possibilidade alteração.   

 

EQUIPAMENTO DE SOM 
 01 mesa de som digital Behringer X32 

 02 caixas de som JBL EON612 

 2 tripés de caixa 

 01 multicabo de 20 vias (16 input + 4 output) 

 10 cabos XLR 

 02 Direct box (02 input +2 output) 

 02 microfones sem fio Shure PG88 (necessário bateria) 

 01 microfone com fio Shure SM58 

 02 microfones SPK Pró 57 

 05 pedestais girafa 

        *A FUNARTE não disponibiliza cabos P2 -P10 e/ou cabos para ligar instrumentos. 

 

 

MOBILIÁRIO DISPONÍVEL 
 33 plataformas pantográficas 2m x 1m com 20 guarda-corpos 

 100 cadeiras 

 

SEGURANÇA 
 Extintores de incêndio, mangueira e luzes de emergência. 

 

ACESSIBILIDADE | FUNARTE MG 
 Bilheteria com ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE 

 Sinalização PISO TÁTIL  

 02 Tapetes ÁREA RESERVADA CADEIRANTE 

 01 Poltrona  ASSENTO PRIORITÁRIO OBESOS  

 

 

 

 

 

 

 


