




1.  Recepção
1. Palhaço:  Trabalhado em suas diversas personalidades 
e habilidades, chamados de anjos do picadeiro estarão 
ali, contagiando com sua alegria bem na porta de 
entrada recepcionando os hóspedes.
2. Mímico: Artista que transforma o ar em matéria, 
trazendo o lúdico e a fantasia da cabeça do ser humano 
para a realidade ali presente. Dando aquele ar de graça 
e magia do teatro mudo.
3. Instrumentista: Músicos, instrumentais em sua 
diversidade somando aos outros personagens criando 
uma harmonia entre as artes. Arpa, Violino, Acordeom, 
Piano, Órgão.

2. Restaurante
1. Garçom Monociclista: Um garçom, incomum para 
uma festa, entretenimento e até mesmo para servir sua 
núpcias. Equilibrando sobre um monociclo esse garçom 
tem habilidade e técnica para servir uma taça te vinho 
sobre uma mesa de toalha branca      
2. Chefe Malabarista: Um personagem, de chefe de 
cozinha malabarista, onde realiza malabares com 
objetos da cozinha, como laranjas, facas, ovos inclusive 
para preparar e servir os convidados, do restaurante. 
3. Pocket Show: Instrumentistas, Arpa, Violino, 
Acordeom somado a um mestre de cerimônias 
realizando um mini show de variedades, levando um 
show sútil e de acordo com o ambiente.

3. Cabaré
Um Show e festa Cabaré a Parisiense, lembrando 
os tradicionais espetáculos glamorosos, elegantes e 
sensuais. Montando em ambiente onde as pessoas 
assistem a programação sentados em mesas em volta 
ao palco, comendo e bebendo junto a seus convidados.

4. Anfiteatro
Trabalhando um casting Diversificado  contamos com 
30 Números, 20 Oficinas e 20 Espetáculos, sendo eles 
para todas idades e gostos.

5. Salas
1. Training’s e Palestras: voltado para a área empresarial, 
a Foca Cultural trabalha diversas Palestras Motivacionais 
e Mágicas, Training’s Personalizado e Oficinas de 
Intercâmbio Pessoal e Sipat (Semana Internacional de 
Prevenção a Acidentes) 
2. Aulas e Vivencias: Dança de salão, Pintura em Tela, 
Capoeira, Modelagem de Argila. Proporcionando aos 
hospedes um contato e prazer em praticar a Arte. 
3. Sala Cinema: Uma Sala ambientada, com sonorização, 
telão ambiente lounge com uma programação de 
cinema, curtas e vídeo arte.

6. Área da Piscina
1. Pocket Show: Um show Curto, uma ação impacto 
programadas de forma a levar entretenimento e 
diversão aos Hospedes e Convidados durante seu dia 
na piscina. Para isso foram criados personagens como o 
“Aqualouco” e Show “Lavadeiras”
2. Circo Aquático: Uma forma Dinâmica e criativa de 
proporcionar um Exercício  para a 3 Idade, tanto quanto 
uma diversão e brincadeira para jovens e crianças. 
Durante um horário de pico na piscina. Utilizando 
técnicas e a formação circense é desenvolvido jogos 
individuais e coletivos com objetos e uma pedagogia 
onde é trabalhada a atenção, equilíbrio, força, 
resistência e trabalho em grupo de uma forma divertida 
e dinâmica.

7. Área de Aventura:
1. Guia Adventure: Esse é um personagem que tem 
como Objetivo ser o Coringa dessa área, ele irá 
conhecer todas as rotas e possíveis entradas e percurso, 
proporcionando ao grupo um passeio diferente, onde 
o mesmo pode ser um palhaço acrobata, realizando 
saltos, subindo em arvores, levando o riso e a alegria 
em um tom “Radical”.

8. Lona 
1. Espetáculo: A Foca Cultural conta comum Casting 
diversificado, com espetáculos para todo o tipo de 
gosto, idade e quantidade de público. Onde Também 
é desenvolvido o “Espetáculo Sob-Medida” onde com 
a temática, ambiente e o local do empreendimento é 
feito um espetáculo com o perfil de show de preferencia 
do contratante.
2. Oficinas: Oficinas gradativas, sequenciais em técnicas 
especificas, tais como Tecido Aéreo, Lira, Trapézio, 
Acrobacia Solo. Ou o que chamamos de Vivencia 
Circense, onde é realizado dentre todas as  técnicas 
do circo focado para cada idade com o objetivo de 
coordenação motora, associação e movimentos, 
exercício físico para todas idades e até mesmo com 
um profissional e Personal Training, onde oferece uma 
série de exercícios que equivalem a uma academia.


