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CAMARIM VILLA BAGGAGE 2018
O CONTRATANTE se responsabiliza em fornecer 02 salas limpas (preferencialmente 20m²) e em boas condições. A chave do
camarim deverá estar disponível em poder do produtor ou da assessora, duas horas antes do horário previsto para o início do
show e ambos montados conforme relação abaixo. *Para a montagem dos equipamentos, serão necessários 04 fardos de

água e 01 garrafa de café.
OBS: QUANDO NÃO HOUVER BANHEIRO INTERNO, FAVOR PROVIDENCIAR UM BANHEIRO QUIMICO O MAIS
PRÓXIMO POSSÍVEL DO CAMARIM COM PRIVACIDADE.

*Cardápio para ALMOÇO e JANTAR dos Artistas e Equipe, a saber:
- Arroz, Feijão, Macarrão, Batata Frita, Purê de Batata, Legumes Cozidos, Saladas Variadas, Grelhados de Frango e Carne de Boi.
OBS: Almoço e Jantar devem ser feitos em restaurantes com serviço de Buffet A VONTADE, sem ser por peso ou prato feito.

CAMARIM 01 | ARTISTAS
▪ 03 caixas de água mineral sem gás em garrafas pequenas

(sendo uma caixa sem gelo);

▪ Copos plásticos descartáveis e guardanapos suficientes;
▪ Copos de vidros pra Drinks;
▪ 08 Pratos; INDISPENSÁVEL

▪ 08 refrigerantes (lata);

▪ Talheres (garfos, facas, colheres), Palito de dente.

▪ 08 Gatorades (sabores variados); INDISPENSÁVEL

▪ Ar condicionado e cestos de lixo;

▪ 02 caixas de Sucos Del Valle 1lt (Sabor Laranja);

▪ Poltronas ou sofá, mesas e cadeiras;

▪ 05 caixas de água de coco 1lt (marca Kero-Coco);

▪ Pontos de Energia 127v estabilizados;

▪ 06 iogurtes morango pequenos;
▪ 30 Energéticos (Red Bull);
▪ 02 garrafas de Vodka Absolut ou Ciroc; INDISPENSÁVEL
▪ 01 garrafa de Whisky Old Parr; INDISPENSÁVEL

CAMARIM 02 | BANDA E EQUIPE TÉCNICA

▪ 01 garrafa de Vinho Tinto Seco (Cabernet Sauvignon);

▪ 02 garrafas de café quente com açúcar;

INDISPENSÁVEL
▪ 30 unidades de cerveja HEINEKEN (Lata ou Long Neck);

INDISPENSÁVEL

▪ 04 caixas de sucos Del Valle 1lt (sabores variados);
▪ 03 caixas de água mineral sem gás em copos ou garrafas

pequenas (geladas);

▪ 01 Balde para gelo;

▪ 05 iogurtes morango pequenos;

▪ 01 Pacote de gelo filtrado para consumo 5kq;

▪ Seleção de frutas frescas;

▪ 06 lanches frios naturais;

▪ 25 Energéticos Red Bull;

▪ 02 Tábuas de frios variados; INDISPENSÁVEL

▪ 25 refrigerantes (lata) ou 3 refrigerantes 2L;

▪ 01 Cesta de pães, bolachas club social, patês variados e

▪ 30 lanches frios variados; (sem patês ou maionese);

requeijão;
▪ Mix de Castanhas; INDISPENSÁVEL
▪ Bandeja com 12 Ovos (Brancos ou Caipira) INDISPENSÁVEL
▪ 2 Tigelas para bater os ovos; INDISPENSÁVEL
▪ Seleção de frutas frescas; (Maçã, Banana, Uva, Goiaba,

Pêra, etc).
▪ 08 barras de cereais (marca Trio);

▪ 2 Bolos (Chocolate, Mesclado ou Etc.)
▪ 50 salgados variados;
▪ 03 pizzas grandes variadas;
▪ 12 Cadeiras e cesto para lixo
▪ Micro-ondas para aquecer alimentos
▪ Copos plásticos descartáveis e guardanapos suficientes;

▪ 02 caixas bombons (Nestlé ou Garoto);

▪ 10 Pratos;

▪ Trident e Halls (sabor variados)

▪ Talheres (garfos, facas, colheres, colheres p/ café);

▪ Micro-ondas para aquecer alimentos;

