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TALVEZ
TALVEZ é um momento clown.
TALVEZ tudo ou nada pode acontecer.
TALVEZ os sorrisos aconteçam no inesperado.
TALVEZ seja possível a felicidade no universo!

TALVEZ é um momento clown para rua e palco. Uma bicicleta, uma árvore, música e
poesia visual são os ingredientes principais desta performance clownesca.

Os

imprevistos e o improviso acontecem de súbito e o mundo transforma-se num absurdo
peculiar e poético. As palavras são poucas ou quase nenhumas mas a interatividade
com publico é uma constante. Afinal... TALVEZ tudo é possível!!

Vídeo promocional: https://vimeo.com/172892693
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M| 3 anos
Duração do espetáculo 50 minutos (aprox.)
Área de representação itinerante ou fixo (apresentado em espaços convencionais, não
convencionais e ao ar livre)

Ficha artística
Criação e interpretação Pedro Correia
Fotografia Arquivo Municipal Vila do Conde, Work AD:AN
Música original Paulo Lemos
Produção Nuvem Voadora
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Condições técnicas

ESPAÇO CÉNICO fixo ou deambulante
DURAÇÃO MONTAGEM 1h
NECESSIDADES TÉCNICAS espaço para poder circular de bicicleta
CAMARIM próximo do local do espetáculo, que permita o armazenamento seguro de
valores e bens pessoais.
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Condições financeiras
CACHET mediante solicitação
+ DESLOCAÇÃO 0,40 € x nº km x 2 (ida e volta) Origem da partida: Vila do Conde, Portugal
+ ALIMENTAÇÃO 1 PESSOA (com uma opção de peixe ou vegetariano)
+ ALOJAMENTO DE 1 PESSOA (em caso de necessidade)

DIREITOS DE AUTOR da responsabilidade da entidade organizadora.

Nota: As condições acordadas por ambas as partes serão confirmadas por escrito.

Condições de pagamento
O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO IMPRETERIVELMENTE ATÉ AO FINAL DO ÚLTIMO ESPETÁCULO.

DADOS PARA FACTURAÇÃO
Nuvem Voadora Associação Cultural
Praça Luís de Camões, 9
4480-719 Vila do Conde

NIF 508 559 294

NIB 0035 0864 000591112303 1 (Caixa geral de Depósitos)
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Nuvem Voadora Associação Cultural
A Nuvem Voadora – Associação Cultural é uma entidade independente, que
desenvolve projetos de criação artística e formação, nas áreas do novo circo, teatro de
rua, música, dança, fotografia, vídeo, pintura e literatura, entre outras formas de
expressão. Investe no desenvolvimento cultural e social das comunidades onde se
propõe intervir, estimulando a criatividade e a reflexão através de colaborações
efémeras, envolvendo todos os que manifestem disponibilidade e empenho.
A Nuvem Voadora tem vindo a desenvolver vários espectáculos que estão em
itinerância por várias cidades em Portugal e no estrangeiro. Em Fevereiro de 2014 o
espectáculo “(Con)sumo de Laranja” solo clown para montras, conquistou o prémio
do público infantil no Milano Clown Festival em Itália. Os “Irmãos Esferovite” - banda
de palhaços, são outro projecto de referência da associação e têm levado esperança e
sorrisos a vários pontos do globo, nomeadamente a campos de refugiados na
Palestina, hospitais, prisões e outros lugares onde muitas vezes os direitos humanos
não

são

respeitados.
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Notas biográficas

Pedro Correia trabalha há 20 anos como Clown, Malabarista e Performer.
Recentemente tem apresentado trabalhos na área do vídeo e da fotografia, amante da
música e “sound maker”. Com o espetáculo de teatro-circo “Dulu & Tatu” ganhou o
Prémio Jovens Criadores – A Juventude Eterna do Palhaço - no “Puck” International
Festival of Puppet and Marionette Theatre - na Roménia em Novembro de 2007.

Diretor artístico do espetáculo multidisciplinar de rua Queima do judas em Vila do
Conde desde o ano de 2005. Já apresentou os seus espectáculos em vários países, em
vários continentes. Mentor do projecto Irmãos Esferovite (banda de palhaços). Em
Março de 2014 conquistou o prémio "DON EUGENIO BUSSA" GIURIA DEI BIMBI
(Prémio Publico Infantil) na IX edição do MILANO CLOWN FESTIVAL em Itália com o
espectáculo “(Con)sumo de Laranja” um solo clown para montras. É membro fundador
e diretor artístico da associação cultural Nuvem Voadora.
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Outros projetos
Fábrica das gravatas solo clown de
Pedro Correia
"Fábrica das Gravatas" é um solo de palhaço
que aborda de uma forma absurda, filosófica
e poética a condição do homem em relação
às máquinas, à tecnologia e ao trabalho. A
batalha entre o tempo, as máquinas e os
palhaços começou!
vídeo: http://vimeo.com/113103985

irmãos esferovite banda de palhaços
Os espetáculos dos IRMÃOS ESFEROVITE são
uma aventura musical e circense. Quatro
palhaços que contam histórias disparatadas
sobre o quotidiano dos dias. Oferecem sonhos
em troca de sorrisos. O público é convidado a
entrar neste mundo poético e clownesco e a
participar ativamente. As apresentações dos Irmãos Esferovite são momentos únicos e
irrepetíveis. Os espetáculos são pensados de acordo com o ambiente e com o espaço
determinado. O humor surge aliado á música e ao circo. Um turbilhão de emoções…
Vídeo: http://vimeo.com/irmaosesferovite

MARIELA tuba & clown
Mariela é grande, pesada e está apaixonada, ás
vezes... O seu ajudante, Rodriguez, é um refugiado
Mexicano que tem pouca aptidão para a musica e
muita vontade de ajudar o êxito dos concertos do
Mestre
Sousa.
Dois
personagens
que
surpreendem o publico com momentos hilariantes
de humor musica e non sense!
vídeo: https://vimeo.com/208050751

9

CONTACTOS
-918167895 | NUVEMVOADORA@NUVEMVOADORA.COM

www.nuvemvoadora.com
www.facebook.com/nuvem.voadora
www.facebook.com/encontropalhacos
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