Bem-vindo a Madrid
Moderno complexo de 35 200 metros quadrados dedicados à arte cénica. O edifício,
Prémio Nacional de Arquitetura, é obra do arquiteto Juan Navarro Baldeweg e foi
inaugurado em 2009 com as últimas novidades tecnológicas, no bairro de Chamberí.

O espaço dispõe de três salas completamente equipadas (Sala Roja, com 843 lugares, a Sala
Verde, com 778 e a Sala Negra, um espaço para obras de pequeno formato, com capacidade para
180 espectadores) e alberga também o Centro Danza Canal (CDC), com nove aulas de dança,
onde ensaiam as companhias de dança convidadas a ocupar estas instalações cada temporada. O
complexo completa-se com uma cafetaria e esplanada, além de camarins, oficinas e vestíbulos.
A sua programação aposta na qualidade técnica e na excelência artística, com uma grande
diversidade de estilos y e de conteúdos, que vão desde as obras clássicas e modernas a
concertos, espetáculos de dança, flamenco, zarzuela, ópera, circo e cabaret.
Os Teatros del Canal acolhem ainda vários festivais que a Comunidade de Madrid organiza
periodicamente, e que incluem os eventos De Otoño a Primavera, Madrid en Danza,
Teatralia, Suma Flamenca e Arte Sacro.

Acessibilidade
General accesibility
Os Teatros del Canal em Madrid formam parte do projeto Teatro Accesible, uma iniciativa surgida em 2011,
como resultado da colaboração entre a fundação Vodafone España, a Associação Psiquiatría y Vida (Centro
de Reabilitação Laboral Nueva Vida) e Aptent Soluciones. Este projeto tem como objetivo tornar todos os
teatros acessíveis para todas as pessoas, em especial para os idosos e as pessoas com deficiência auditiva,
visual e cognitiva.
Visual accesibility
Áudio-descrição: a áudio-descrição consiste numa voz em off que transmite à pessoa com deficiência visual
o conteúdo visual relevante da obra. Este serviço é prestado mediante um dispositivo individual, que será
fornecido ao aceder à sala. Os utilizadores deste serviço podem adquirir as suas entradas em qualquer zona
das diferentes salas.

Hearing accesibility
Legendagem adaptada: As pessoas com deficiência auditiva contam com o apoio da legendagem, que
oferece também a identificação de personagens através de um esquema de cores, informação sobre os sons e
a entoação dos diálogos. Recomenda-se às pessoas interessadas em usufruir deste serviço que adquiram as
suas entradas para a zona central da plateia, a partir da fila 8 (Sala Verde) e a partir da fila 11 (Sala Roja).
Loop magnético individual: Os usuários de próteses auditivas com posição “T” (aparelhos auditivos ou
implante coclear) podem desfrutar do som das obras de teatro com total nitidez, mediante a utilização de um
sistema de loop de indução individual. Este serviço é proporcionado através de um dispositivo individual,
que será proporcionado ao aceder à sala. Os utilizadores deste serviço podem adquirir as suas entradas em
qualquer zona das diferentes salas.
Som com auscultadores: Os espectadores com problemas de audição, ou que queiram simplesmente ouvir
melhor a obra, podem utilizar uns auscultadores. Este serviço é prestado mediante um dispositivo individual,
que será fornecido ao aceder à sala. Os utilizadores deste serviço podem adquirir as suas entradas em
qualquer zona das diferentes salas.

Serviços
Aparcamiento de pago

Ascensor

Cafetería

Puntos de información

Restauración

Servicio de visitas guiadas

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de Cea Bermúdez, 1 28003

Chamberí

Telefone

Correio electrónico

(+34) 91 308 99 50

espectadores@teatroscanal.com

Web

Metro

http://www.teatroscanal.com

Canal (L2, L7), Ríos Rosas (L1)
Preço

Autocarro
2, 3, 12, 37, 149

Na existência evento.
Visitas guiadas: Entrada geral: 4 €. Entrada
reduzida: 3 €

Horário
Horário de bilheteiras:
Todos os dias: 14h30 – 21h00.
Visitas guiadas: mediante reserva prévia
através do telefone (+34) 91 308 99 99 / 50 o
en el e-mail actividades@teatroscanal.com.
Cafetaria e esplanada:Dias sem
espetáculo: 9:00 - 17:00 h. Dias com
espetáculo: 9:00 – até ao final do espetáculo.
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