Ganhando dinheiro como artista
Todos n&oacute;s sabemos que a vida de um artista profissional &eacute; sempre corrida durante a prepara&ccedil;&atilde;o das pe&ccedil;as
teatrais em que atua, antes disso &eacute; preciso estudar e correr atr&aacute;s das oportunidades para se alcan&ccedil;ar o objetivo de ser um bom
profissional. Mas muitos atores iniciantes ou pessoas que desejam entrar para o teatro ficam sem saber como ganhar dinheiro como um artista.
N&atilde;o &eacute; f&aacute;cil come&ccedil;ar a ver o retorno na profiss&atilde;o de artista teatral, mesmo por que no Brasil os artistas enfrentam
muitas dificuldades para seguir com sua vida profissional, por isso &eacute; necess&aacute;rio correr atr&aacute;s e ter muita garra para conseguir
lucrar com a profiss&atilde;o.&nbsp; Veja 5 id&eacute;ias &uacute;teis para se ganhar dinheiro com o teatro. 1-O ator pode procurar por uma
empresa que trabalhe com teatro em empresa no RJ ou em todo o Brasil, esse tipo de teatro visa treinar os funcion&aacute;rios de uma empresa ou
companhia de uma forma mais divertida e eficaz. Com o teatro em empresa no Rio de Janeiro o ator tem a fun&ccedil;&atilde;o de mostrar
situa&ccedil;&otilde;es que ocorrem no dia-a-dia da empresa e envolver os funcion&aacute;rios com a pe&ccedil;a teatral e at&eacute; mesmo se
utilizar de improvisos para tudo fique muito claro para os funcion&aacute;rios. 2-Depois de formado o ator pode come&ccedil;ar a dar aulas para
crian&ccedil;as, jovens ou para adultos que querem come&ccedil;ar a vida nos palcos do teatro, querem ter uma desenvoltura melhor frente ao
publico, se livrar a timidez ou que gostariam de fazer teatro como uma terapia ocupacional. O curso de teatro ainda &eacute; muito procurado mesmo
que poucos sigam a profiss&atilde;o. 3-Sempre fazer testes para v&aacute;rios tipos de papeis, independente do personagem que ir&aacute; fazer
todos eles te tr&aacute;s algum tipo de experi&ecirc;ncia positiva e mesmo que ganhe muitos &ldquo;n&atilde;os&rdquo; tenho certeza que sempre
ir&aacute; tirar um proveito desta resposta negativa. 4-Fa&ccedil;a testes para TV e cinema tamb&eacute;m, &eacute; uma oportunidade de divulgar
e ampliar o seu trabalho e quem sabe voc&ecirc; consiga um papel interessante para alavancar sua carreira. Existem muitos atores da
televis&atilde;o que mesmo fazendo novelas ou cinema n&atilde;o abrem m&atilde;o de estarem nos palcos do teatro, pois muitos come&ccedil;aram
sua carreira no teatro. 5-&Eacute; importante que o ator diversifique e tenha v&aacute;rias utilidades, hoje em dia vemos que muitos atores
experientes se tornam diretores de pe&ccedil;as teatrais, devido a experi&ecirc;ncia adquirida nos anos de atua&ccedil;&atilde;o o diretor &eacute;
muito mais f&aacute;cil dirigir pe&ccedil;as teatrais que atraiam p&uacute;blico. Essas dicas te dar&atilde;o experi&ecirc;ncia e com ela ter&aacute;
cada vez mais oportunidades e garantir&aacute; ganhos melhores para ter uma vida profissional tranq&uuml;ila. &nbsp;

Sobre o Autor
Localizada no Brasil, cidade do Rio de Janeiro, a Cia. de Teatro Contempor&acirc;neo cria novas perspectivas atrav&eacute;s da arte e tem se
afirmado como instrumento eficaz de inser&ccedil;&atilde;o de indiv&iacute;duos marcados por uma vis&atilde;o social bastante limitada. Portanto,
criar esta possibilidade &eacute; contribuir decisivamente para o engrandecimento de toda a sociedade, permitindo um mundo mais feliz. Para
maiores informa&ccedil;&otilde;es acesse o site: http://www.ciadeteatrocontemporaneo.com.br
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