


Realizado nos últimos três anos na Praça da Liberdade, 
região centro-sul de Belo Horizonte, é lá que temos o 
intuito de fazer a 4°edição. A Praça da Liberdade é um 
ponto essencial na divulgação dessa arte, tendo em vista 
que é o local onde acontecem os  principais encontros de 
circo hoje na cidade durante o ano. 

O NATAL CIRCENSE se programa para acontecer no 
período de Dezembro, tendo início junto a inauguração 
da iluminação natalina na Praça da Liberdade. Contamos 
com 20 apresentações circenses do ‘’Palco Aberto’’ . 
Sendo estas 20 apresentações dividas em 2 shows por 
dia, ao longo dos 10 dias. Os espetáculos serão feitos no 
formato do tradicional Palco Aberto, tradicionalmente 
conhecido no universo circense, se trata de um show de 
variedades conduzido por um mestre de cerimonias que 
narra e constitui o enredo junto aos artistas selecionados 
e convidados a cada dia

O projeto



1. Fomentar a criação de novas plateias para as artes urbanas, além de valorizar o 
público já existente ao proporcionar por 10 dias uma programação variada e de 
qualidade.
2. Valorizar e preservar a Cultura do Chapéu.
3. Possibilitar o acesso gratuito as diferentes camadas sociais à fruição artística 
(espetáculos e shows).
4. Criar espaço para Artistas de Rua e da cena independente de Belo Horizonte.
5. Inovar como atrativo turístico cultural dentro da praça e seu tradicional excesso 
de visitantes no turístico mês de dezembro.

objetivos



A Iniciativa para criação deste projeto surge da 
observação do contexto que se encontram atualmente 
os artistas populares e culturas tradicionais que 
costumavam se reunir na Praça da Liberdade. Após 
a reforma de prédios e remarcação do patrimônio 
tombado surgiram limitações de utilização do espaço 
público que acabou por enfraquecer movimentos 
habituais no entorno da Praça, como o skate, o hip 
hop e as artes de urbanas como um todo.  

Visando fomentar essa variedade cultural, a Foca 
irá abrir o palco para estes artistas, convidando a 
participação de Mcs, Artistas Plásticos, Malabaristas 
e Músicos que ali convivem e trocam experiências.  
Através da narrativa e do mestre de cerimônias, 
iremos receber convidados diferentes ao longo dos 
dias, em um deleite artístico junto ao imenso público 
que circula no local neste período.

sobre



Justificativa
A Iniciativa para criação deste projeto surge da observação do contexto que 
se encontram atualmente os artistas populares e culturas tradicionais que 
costumavam se reunir na Praça da Liberdade. Após a reforma de prédios e 
remarcação do patrimônio tombado surgiram limitações de utilização do espaço 
público que acabou por enfraquecer movimentos habituais no entorno da Praça, 
como o skate, o hip hop, e as artes de urbanas como um todo. 

Visando fomentar essa variedade cultural, a Foca Produção cultural irá abrir o 
palco para estes artistas, convidando a participação de Mcs, Artistas Plásticos, 
Malabaristas, Palhaços e Músicos que ali convivem e trocam experiências. Através 
da narrativa e do mestre de cerimônias, iremos receber convidados diferentes 
ao longo dos dias, em um deleite artístico junto ao imenso público que circula 
no local neste período, vinculando o nome do patrocinador junto a uma 
programação intensa e inovadora, relacionando a marca ao desafio e proposta 
de socializar as artes urbanas e de rua potencializados pelo lúdico e magia do 
universo circense em local público gratuitamente.



valores
Despesas Detalhar a despesa Valor total 

da despesa

Designer Gráfico Criação de todas peças gráficas a serem impressas 
mais identidade visual para divulgaçao online

R$ 2.500,00

Produção Executiva 1 Produtores acompanhando o projeto desde o 
inicio da pré-produção até a entrega da prestação 
de contas

2,000.00

Luz 2 focos de 300wats, 2 Pedestais com 6 luzes, 4 Am-
bar para cores

4,000.00

Cenário Picadeiro Central, Tenda Camarin, Cochia e Fundo 
de Cena

5,000.00

Transporte Diária Van 3,000.00

Alimentação 8 Pessoas Equipe 3,000.00

Mestre de Cerimônias Artistas que Conduzirão o espetáculo 8,000.00

Artistas Convidados 4 Artistas que serão convidados para cada um dos 
10 dias

10,000.00

Spot de Radio 30seg Gravação Spot mais 30 inserções 5,000.00

Flyer Flyer, Folder, Cartaz, Cartão Postal 600.00

Folder 620.00

Cartaz 180.00

Cartao Postal 1,600.00

Fotógrafo Cobertura 10 dias mais álbum evento 3,000.00

Assessoria de Imprensa 1,000.00

Direção de Produção Diretor de produção a encarregar de cuidar dos 2 
meses. Da pré a pós- produção

8,000.00

Assessoria Jurídica 2,400.00

TOTAL 59.900.00



Edições 
anteriores




