LISTA DE CAMARIM
Em nome da dupla Vitor e Vanuti gostaríamos de dizer que é um imenso prazer fazer
parte do seu evento e já deixamos também nossos agradecimentos pelo carinho e
profissionalismo que seremos tratados. É válido ressaltar que o atendimento a este
quesito, além de demonstrar consideração pelo artista é clausula contratual.
O CAMARIM É PRIVATIVO DO ARTISTA E SUA EQUIPE
Para nós é um prazer receber em nosso camarim todos os envolvidos com o evento.
Solicitamos apenas que o acesso seja feito após a chegada dos artistas ao evento e
com prévia autorização da produção. O CONTRATATANTE se responsabiliza em
fornecer 02 (duas) salas limpas e em boas condições. As chaves dos camarins
deverão estar disponíveis em poder de nosso produtor a partir das 15 horas.
CAMARIM 1 dos artistas Vitor e Vanuti, deverá estar equipado e abastecido com
Quantidade

Descrição

01

Espelho (Corpo Inteiro)

01

Banheiro (Caso seja show aberto colocar banheiro químico)

01

Ar condicionado ou ventilador

02

Sofás ou Puffs

01

Arara de roupas ou cabideiros

01

Cesto de lixo

04

Toalhas brancas de rosto
Copos descartáveis, copos de vidro para whisky, guardanapos suficientes, talheres
Toalha de mesa branca, vaso de flores para decoração
Saleiro, adoçante, açúcar e paliteiro
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01

Balde de gelo com pegador

01

Pacote de gelo filtrado (Pequeno)

01

Frigobar ou caixa térmica

01

Garrafa de café adoçado (pouco açúcar)

01

Garrafa de leite quente

01

Garrafa de Chá (pequena) nas opções de sabores (Limão, hortelã ou mate

01

Cesta de frutas da estação variadas (Lavadas)

06

Sanduíches naturais (sem maionese)

02

Bolos pequenos nas opções (fubá, laranja e cenoura)

01

Cesto de pães de queijo

10

Barras de Cereais Diet

06

Refrigerantes variados (Coca-Cola, Guaraná Antártica e Fanta Laranja)

04

Achocolatados (Toddy)

02

Caixas de suco nas opções Uva e Laranja (Soja não)

12

Energéticos RED BULL

20

Garrafas de Agua (10 geladas e 10 ambiente)

06

Gatorades sabores variados

01

Garrafa de Whisky, (Jack Daniel´s ou Grand Old Parr De Luxe

12

Long Necks Cerveja nas opções (SerraMalte, Eisenbahn ou Original)

03

Aguas de Coco 1L

OBSERVAÇÕES
O camarim é um local onde a dupla receberá fãs, convidados da festa, do contratante
e autoridades, solicitamos que o mesmo esteja com as paredes decoradas, bem
iluminado, com estrutura adequada para um bom atendimento.
Tomadas sendo 110 e 220 volts
CAMARIM 2 – BANDA E EQUIPE TEC. deverá estar equipado e abastecido com
Quantidade

Descrição

01

Espelho (Corpo Inteiro)

01

Cesto de lixo

12

Cadeiras no mínimo
Copos plásticos descartáveis, paliteiro e guardanapos suficientes, talheres
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06

Mesas cobertas por toalha branca

02

Garrafas térmicas de café adoçado

01

Garrafa térmica de leite quente

01

Caixa térmica com gelo

05

Caixas de Suco Del Vale 1lt (sabores variados e gelados)

04

Caixas de água mineral sem gás em garrafas pequenas geladas (500 ml)

30

Refrigerantes lata variados

10

Gatorades sabores variados

12

Energeticos

01

Caixa de barras de cereal

03

Pizzas Grandes (Sabores variados)

02

Bandejas de salgadinhos variados (Quente)

01

Cesta de frutas da estação variadas (Lavadas)

01

Cesta de pães de queijo

01

Caixa de chocolate

03

Bolos sabores variados

OBSERVAÇÕES
 Deverá haver banheiro químico ao lado do camarim, caso não haja banheiro
construído dentro do mesmo;
 Durante montagem do cenário e passagem de som é necessário que haja 04
caixas de água mineral gelada à disposição da equipe;
 Pedimos por gentileza que todos os itens acima sejam respeitados e para
qualquer alteração referente a está lista é indispensável prévio aviso ao
PRODUTOR;
 Após a montagem do palco e dos camarins devidamente abastecidos, ambos
deverão ficar fechados, se possível com cadeado deixando com O
PRODUTOR as cópias das chaves.
 No camarim da Banda / Equipe Técnica do início ao termino do show será
permitida apenas a entrada da equipe Vitor e Vanuti.
 No camarim dos artistas depois de concluído e devidamente abastecido
conforme a lista acima será permitida apenas a entrada produtor e quem
devidamente autorizar até a chegada dos mesmos.
 Durante o show devera ter disponível dois seguranças para cada camarim.
PARA O SHOW - Palco
Quantidade

Descrição

03

Caixas de água mineral sem gás e sem gelo

01

Porção de azeitonas sem caroço

Qualquer dúvida sobre os itens , ligar para (43) 3034-0888, (43) 99911-9422 ou (19)
98185-6874 (Danilo)
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