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O sucesso do Youtube ganha mais um Parque Temático: Circo Tac Tacs,
um espaço repleto de diversão e estímulo à criatividade das crianças.

Em 2016, uma divertida turma aterrissou no Youtube. Criados pela Blitz Intervenções,
empresa especializada em apresentações artísticas, os Tac Tacs ensinam, através de
músicas e brincadeiras, o respeito às diferenças, o valor da amizade e estimulam o
desenvolvimento do conhecimento das crianças. Agora, com milhares de seguidores,
dois álbuns autorais nas plataformas de streaming e clipes animados, os Tac Tacs
lançam seu novo parque. 

O Parque Circo Tac Tacs é um circuito voltado para os pequenos na faixa etária de 2
a 10 anos. Com Brinquedão, Piscina de bolinhas, Pula-pulas, Parede Musical. O clipe
homônimo da turminha ganhou espaços cenográficos: o fusca do Bio, marcante na
animação do canal do Youtube, ganhou uma versão em tamanho real, funcionando como
caixa cênica para sessões de Teatro de Fantoche. Inspirados nas companhias mambembes,
as crianças vão poder viver a rotina dos bastidores do circo em um trailer com roupas,
perucas e aparelhos de treinamentos dos artistas. “Além de brinquedos, queremos que
crianças e adultos sejam imersos em uma experiência de expansão da imaginação. Por
isso, investimos em cenografia autoral com pontos instagramáveis” - afirma Jadeilson
Feitosa, Diretor de Criação do projeto. 

O Parque Circo Tac Tacs também marca o lançamento do aplicativo da turminha, já
disponível nas lojas virtuais e desenvolvido pela SIOUX, empresa responsável pelos
aplicativos “Brincando com Palavras” (Palavra Cantada), “Mundo Ripilica” (Marisol) e
“Barbie e o Portal Secreto”. O app dos Tac Tacs contem atividades que estimulam a
criatividade e uma aba especial de interação com realidade aumentada, onde adultos
e crianças poderão visualizar e fazer fotos com os personagens virtuais enquanto se
divertem no Parque.  Jaderson Feitosa, Diretor Administrativo do projeto ressalta:
“Em 2018, criamos o Parque Fazendinha. A aceitação foi tão positiva que decidimos
investir numa segunda operação, que reafirma a entrada da Blitz Intervenções no 
segmento de Eventos para Shopping Centers.”

Além do Parque, a turminha formada por Tati, Ian, Bio, Lila, Beebela, Zizo e Vevé já
possuem diversos shows próprios onde mergulham em releituras dos clássicos infantis:
“Pinóquio no Circo Tac Tacs", “Tac Tacs - Uma aventura na Floresta com a Branca de
Neve", "Os Tac Tacs na Terra do Nunca", "Tac Tacs e o sapatinho de cristal", "Tac Tacs
em O segredo da lâmpada mágica”, "Tac Tacs em Socorro, o Lobo está solto!” e "Tac Tacs
no mundo dos brinquedos". São shows musicais, com 50 minutos de muita diversão. 


