
TEATRO BRASÍLIA SHOPPING
Apresentação Comercial



O Brasília Shopping é reconhecido não só pelo nome recebido em
homenagem à cidade, mas pelas ações de divulgação da arte e da cultura
local. A forte relação com os brasilienses o torna um shopping center que 
tem o ineditismo como marca, sendo o único centro comercial da cidade
com um teatro em suas dependências.

Sobre sua localização, foi planejado para atender às demandas dos 
moradores do Plano Piloto, Lago Norte, Lago Sul e Sudoeste, e fica no 
coração financeiro da cidade, cercado de hotéis e próximo ao Estádio 
Nacional Mané Garrincha.



Localizado no 1º piso, o Teatro Brasília Shopping é 
referência em agenda cultural na cidade. Possui uma
extensa programação de segunda a segunda com 
teatro, música, cursos, palestras, workshops e mostras
de filmes.

Dispõe de poltronas acolchoadas e numeradas com 
capacidade para 100 pessoas, além de elevador
exclusivo para acesso a cadeirantes.



O Teatro Brasília Shopping é intimista, confortável e 
bem equipado, com ar condicionado, camarim amplo, 
sistema de iluminação, projeção e sonorização.

Além de um charmoso e versátil foyer, atendendo à 
espetáculos culturais com sofás e bilheteria ou a 
eventos corporativos, com mesa para coffee break.



CARTELEIRA DISPONÍVEL PARA DIVULGAÇÃO DENTRO DO 
SHOPPING

• Medidas: 64 x 71,5cm – sangria de 1,5cm;

• Tipo de papel: PP Banner Matte.

Requisitos: Inserção de logo do Shopping como apoiador e 
aprovação prévia pelo marketing do espaço.

AMENIDADES DO SHOPPING AO LADO DO TEATRO

• Banheiros, bebedouro, fraldário, brigada e acesso
técnico.



• CAMARIM AMPLO 

• 3 espelhos grandes e iluminados para maquiagem;

• Banheiro completo com ducha.



• Foyer: 30m²

• Plateia: 90,22m²

• Palco: 27,2m²

• Pé direito: 2,95m

PLANTA BAIXA



Luz:

• 10 refletores par led;

• 05 refletores pc;

• 01 refletores fresnell;

• 02 set light;

• 01 mesa dmx 512;

• 01 módulo dimmer de 12 
canais.

Audio e visual:

• 02 caixas yamaha drx 12 de 1000w cada no palco;

• 02 caixas de 150w (uma ativa e uma passiva), 
suspensas no meio da plateia;

• Mesa de som yamaha analógica de 16 canais;

• 04 microfones sem fio shure, todos uhf;

• 02 pedestais de microfone;

• Multi cabo de 20 vias (palco para cabine);

• 01 blue ray;

• 01 pc;

• 01 projetor de 3000 ansilumens;

• 01 tela de projeção.

RIDER

CABINE DE CONTROLE



Para mais informações contatar Renata Rezende:
telefone: (61) 2109-2122/2118

email: renata.rezende@brasiliashopping.com.br

LOCAÇÃO DO TEATRO BRASÍLIA SHOPPING 
PARA EVENTOS E APRESENTAÇÕES



“Ninguém pode brilhar no palco do mundo se 
não brilhar no palco da sua inteligência.”

Augusto Cury


