
ESPAÇO CULTURAL E EVENTOS

FLORIANÓPOLIS-SC



O Espaço cultural e para eventos Casa do 

Palhaço apresenta-se como uma opção 

alternativa para o mercado de eventos em 

Florianópolis. 

Com uma programação composta de 

espetáculos teatrais, musicais e circenses, e 

com o funcionamento de nosso restaurante Don 

Pepe, o espaço também é aberto para locação 

para eventos.

Um novo conceito, em local para fazer seu 

evento e programar atividades sociais, 

empresariais, aliadas ou não ao nosso 

repertório de espetáculos e intervenções 

artísticas.

Um espaço equipado para atender eventos em 

geral: aniversários, festas de confraternização, 

cursos, reuniões, treinamentos, palestras, 

recrutamento e seleção de pessoal entre 

outros.



Especificações do espaço: 

O espaço está situado na rua Manoel Pedro Vieira, nº 601, Morro das Pedras, Florianópolis/SC. 

 Teatro com capacidade para 198 pessoas;

 Restaurante Don Pepe com um salão que comporta até 80 pessoas;

 Estacionamento privativo;

 Entrada de acesso e banheiros adaptados;

 Localizado a 20 minutos do aeroporto e do Centro;

 Hotel próximo com alta capacidade de acomodação;

 Praia à 200 metros.

 Portifólio de atrações culturais à disposição do contratante com a possibilidade de serem 

moldadas de acordo com a proposta do evento. 



Especificações do teatro

Pavilhão de 22,50m x 17,50m com 6m² de altura com: 
• Caixa preta com rotunda, coxias e 8 pernas;

• Palco de 10,40 m de largura x 7m de profundidade;

• Box Truss aéreo para iluminação e vara de trapézio a 5 m de altura;

• 02 camarins para preparação;

• 02 traves para faixas e banner 4m x 4m;

• 01 Projetor (datashow)



FESTAS INFANTIS
E para a festa das crianças, contamos com uma equipe de

recreação, garçons, e toda a parte da mobília, como

toalhas, mesas, cadeiras, pratos, talheres, etc.

Sobre o projeto Brincadeira de Circo na festa:

Uma atividade lúdica e circense com duas horas de

duração. São realizados jogos, brincadeiras,

malabarismos, acrobacias e jogos teatrais para crianças

que gostariam de experimentar o mundo do circo, da

atuação e com isso desenvolver coordenação motora,

expandir sua criatividade e expressividade.

Nesta atividade participam de 1 a 2 palhaços, a depender

do numero de crianças na festa.

A casa não fornece alimentação, decoração e convites

para a festa. Ficando a cargo do contratante a

contratação.



•01 Etapa de potencia; 

•02 caixas de som;

• 02 caixas de retorno;

• 02 tripés para caixas de som;

• 01 Aparelho de cd player duplo;

• 02 microfones sem fio tipo bastão AKG – HT 45;

• 02 microfones sem fio tipo lapela AKG – PT 45;

• 01 microfone sem fio tipo lapela Shure – VHS;

• 01 transistor sem fio para instrumentos (violão, 

sanfona...) AKG – PT 45;

• 3 Micronofes Sure 58 com fio

• Dimmer 24 canais de 2.000w cada um

• 1 Mesa de controle NEO SETTER 24/48 DMX NEO 

FLASH com 48 canais;

•10 Projetores elipsoidais Telem, 17 a 35 graus, zoom, 

1000 Watts;

•18 Projetores PAR 64 em alumínio, lâmpada 1000 

Watts e garra fixação tipo G;
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Oferecemos: 

• Coffee-break;

• Welcome coffee;

• Almoço e jantar com restaurante 

especializado em culinária espanhola e 

brasileira;

• Recepção e atendimento para o seu 

evento;



Solicite agora um 

orçamento sem 

compromisso e 

conheça o espaço 

para seu próximo 

evento!

Espaço Cultural Casa do Palhaço

(48)3206-7941 (48) 99914-0554 (Tim)

E-mail: casadopalhacoproducoes@gmail.com

Acesse: www.casadopalhaco.com.br

mailto:casadopalhacoproducoes@gmail.com
http://www.casadopalhaco.com.br/

