CURSO DE INICIAÇÃO
AO STAND UP COMEDY
DATAS
13, 14 e 15 de abril de 2018
13 Abril – 20h30 às 21h00
14 e 15 Abril – 10h às 13h e 14h00 às 17h00
INSCRIÇÕES
Até dia 29 de março através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
ENTIDADE FORMADORA
A Bang Produções é uma empresa especializada em
criação de conteúdos, eventos e formação de humor,
bem como a única entidade em Portugal a dar
formação específica de Stand up Comedy.
VALOR DO INVESTIMENTO
150€ + IVA

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
O Curso de iniciação tem a duração total de 16 horas, o número
de vagas é limitado e o trabalho individualizado. No final os
novos comediantes irão subir ao palco, dia 15 de abril pelas
21:30 para uma Gala de apresentação onde farão a sua estreia
em Stand up Comedy.
O QUE VAI APRENDER?
O Curso de Iniciação à Stand up Comedy compreende 16 horas
de formação onde todas as vertentes da Stand up comedy são
trabalhadas: Escrita para Stand up Comedy, postura em palco e
entrega das piadas, gestão de público, gestão de stress, Stand
up comedy e mercado de trabalho.

A QUEM SE DIRIGE?
► Destina-se a todos aqueles que acham que nasceram para
a comédia e desejem aprender as bases desta “arte” de
palco ou para outros que simplesmente queiram passar pela
experiência, ou sair da zona de conforto.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Desde aspirantes a comediantes, passando por pessoas
que querem melhorar a sua capacidade de comunicação
ou, apenas sair da sua zona de conforto há tudo menos
homogeneidade nas nossas turmas. São horas de partilha
pura onde a boa disposição e a criatividade imperam.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
►
►
►
►
►
►

Escrita para Stand up Comedy
Postura em palco e entrega das piadas
Gestão de público
Gestão de stress
Stand up comedy
Mercado de trabalho

Stand up Comedy

FORMADORES
PAULO OLIVEIRA

FORMADOR

INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Tem 47 anos, nasceu na Serra da Estrela, tem dois filhos, e um
cão. Passou mais de 2 décadas nas Forças Armadas sempre
ligado à formação (Paraquedistas, Bósnia e Timor). Guionista
desde sempre, produtor e comediante desde 2003. Mais de 1200
actuações em empresas, teatros e bares em 14 anos de percurso.
► Criador do Curso de Stand up Comedy com mais de 700 alunos
formados. Formador de “humor no trabalho” para empresas como
NOS, Oracle, ou AdvanceCare. Partilha a sua experiência sobre
a importância e as formas como podemos usar o humor, quer no
universo corporativo quer na vida.

