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Ideia
Em 2018, decorrem 7 anos desde o seu início como comediante e Joel Ricardo
Santos decide lançar o seu espetáculo a solo em salas por todo o país.
Depois de mais de 700 espetáculos, que significam mais de um milhar de horas
em palco, foi testando, moldando e esculpindo o espetáculo “Estava lá e Vi!” Que agora
apresenta.

Joel
Joel Ricardo Santos inicia-se como humorista em 1986, visto ter feito rir o pai,
quando nasceu.
Músico desde os 6 anos, Joel Ricardo Santos, sobe a um palco para fazer
comédia, pela primeira vez, em janeiro de 2011.
Nessa noite, num espetáculo de anedotas de microfone aberto, conhece Joca e
Zé Pedro. Com eles, cria a Vertigem, um grupo de comediantes que, seria (e ainda é) o
grupo de comédia que mais espetáculos produz no país.
Um mês depois de subir a palco pela primeira vez, em fevereiro, Joel faz o seu
primeiro espetáculo de comédia a solo.
Desde então, com a energia e entrega que o caracterizam, tem vindo a marcar a
comédia nacional com espetáculos em que imprime um ritmo alucinante e que lhe tem
valido uma crítica positiva unânime.
O seu crescimento foi notório. O que lhe valeu a oportunidade de dividir o palco
com alguns dos maiores nomes do panorama atual em eventos e festivais de reputação
de nacional. Herman José, Salvador Martinha, António Raminhos, Luís Filipe Borges,
Eduardo Madeira, Francisco Menezes, Aldo Lima, Óscar Branco, Fernando Rocha, Quim
Roscas e Zeca Estacionâncio, Hugo Sousa, João Seabra, Miguel 7 Estacas e Carlos Moura
são alguns desses nomes.
Com um canal de Youtube com mais de um milhão de visualizações e com
várias participações em Rádio e Televisão, Joel proporciona um espetáculo completo,
que vai desde a música de cariz humorístico até à Stand Up Comedy.
Hoje, com mais de oito centenas de espetáculos, além de já ter percorrido todos
os distritos do país e ilhas (Açores), conta com vários espetáculos nas comunidades
portuguesas no estrangeiro, nomeadamente Suiça, França e Luxemburgo.
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Sinopse
“Estava Lá e Vi!” É um espetáculo de comédia que guia o público pelos mais
únicos e inusitados pontos de vista. Com uma forte componente de humor de
observação, este espetáculo é uma viagem pelas paixões e incompreensões do artista
que se sente a viver num mundo à parte. Vendo-se a cair nos vícios do quotidiano, sentese na obrigação de subir ao palco e alertar o mundo para a estupidez que nos rodeia.
Ao longo do espetáculo, Joel Ricardo Santos vai tentando chamar a plateia à
razão. Para tal, emprega todo o seu talento cómico e até musical para passar a
mensagem. O público, não quer saber e ri-se.
Um espetáculo “one-man-show” que promete ser inesquecível. Para a sua mãe.

Tipo Espetáculo: Stand Up Comedy
Duração: 90 minutos.
Idades: Maiores de 16 anos.

Promoção do Evento
Existe um plano de promoção que vai passar por uma forte divulgação nas redes
sociais com criação de evento na página de facebook do artista e publicações pagas no
facebook e instagram. Assim como links no seu website oficial.
Os canais de comunicação disponibilizados pelo teatro serão, certamente, algo a
considerar. Dependendo dos canais e dos valores dos mesmos.
A imagem promocional do evento (cartazes, presskit e pressrelease) será tratada
pela equipa de design do artista.
No sentido de divulgar os espetáculos de toda a digressão, o artista vai
executando algumas ações. Nomeadamente, vídeos promocionais, entrevistas na
internet e na TV, entre outras.
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Rider Técnico
SOM
- Deverá ser um sistema profissional, capaz de debitar potência sonora adequada
às dimensões do espaço e de a espalhar de maneira uniforme em todos os pontos do
recinto.
- Mesa de mistura, operada por um técnico habilitado (preferencialmente trazido
pelo artista)
- 1 Microfone com cabo comprido (min 10 metros) ou sem-fios. Com 2 tripés
girafa.
- 1 Ligação Jack 6,35mm e ponto de corrente (para ligar piano, acessível no palco)
- 2 Ligação Jack 3, 5mm (para ligar computador, junto à mesa de som)
LUZ
- Luz de frente de cor branca ou âmbar, capaz de iluminar o artista sem sobras
(de preferência dois focos cruzados projetados do fundo da sala).
- Luz de fundo/lateral de palco de cor fixa. (Filtro azul)
VÍDEO
- Projetor de vídeo com ligação a computador, orientado de forma a projetar a
imagem num plano superior ao artista.
PALCO
- Banco Alto (Banco de bar, com ou sem encosto) e Banco mais baixo para piano.
- Piano (No caso de impossibilidade, o artista trará o seu próprio).
- A projeção no palco terá o logotipo com o nome do artista e do espetáculo.
CAMARIM
Deve ser uma sala com wc dentro ou próximo. Contendo 2 cadeiras, espelho,
cabides e chave. Com acesso direto ao palco e sem passagem pelo público.
Deve ser colocadas à disposição 1 pack de garrafas de água mineral sem gás.
Pedimos também, que seja reservado um lugar de estacionamento junto à porta
de serviço da sala.
CAPTURA DE IMAGENS
Fotografias são permitidas e altamente recomendáveis, no entanto, é proibido
qualquer tipo de gravação ou difusão deste espetáculo. A não ser que seja previamente
autorizado pelo artista.
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Contactos
Joel Ricardo Santos (+351) 916 273 940
Ou em joelricardosantos@gmail.com
www.joelricardosantos.pt

Observação
Todos requisitos acima descritos, são os que consideramos importantes para a
realização de um bom espetáculo. Na eventualidade de algum se mostrar de difícil
execução ou perante a impossibilidade de ser cumprido, por favor, não hesite em
contactar para juntos, encontrarmos a melhor alternativa para o caso.
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