
 
 

 

Workshop com Tom Todoroff 
PARA ACTORES PROFISSIONAIS, ENCENADORES E ESTUDANTES 
DE ARTES PERFORMATIVAS 
 

 

Datas: 12 a 16 de Março 2018 
 
Horário: 10h às 14h  
Duração: 20 horas 

Valor da Inscrição: 300€ 

Cooperadores da GDA: * 

*A GDA apoia em 50% o valor do Workshop até um nº limite de vagas 

(Ser cooperador GDA: pagamento único €25 - www.gda.pt/inscricao)  

 
 

“Orgulho-me em dizer que fui o primeiro aluno do Tom. O seu talento e garra como ator e produtor 

tornaram-no num dos melhores professores do mundo. O Tomitcka (Tom) é o mais rápido do Oeste.” 

Joaquim de Almeida 

Vídeo do testemunho de Joaquim de Almeida: clique AQUI 

Mais testemunhos em:  http://tomtodoroff.com/testimonials   

 

Objectivos deste Workshop: 
 
- Coaching personalizado em cenas, monólogos e técnicas de audição; 

- Prática de análise de scripts para TV, Cinema e Teatro; 

- Aprender ferramentas que lhe permitam fazer escolhas imediatas e dinâmicas com pouco ou nenhum ensaio; 

-  Responder às suas perguntas sobre todos os aspectos da Arte, da Espiritualidade e deste mercado de trabalho; 

-  Aprender a transformar o nervosismo numa intensa emoção; 

- Aprender a pensar como um produtor…e muito mais! 

 

Biografia de Tom Todoroff 

Tom nasceu e foi criado em West Seneca, South Buffalo, Clarence, Nova Iorque e Newport Beach. Ganhou bolsas 

para o Beloit College, em Wisconsin, e na Julliard School (sob a orientação de Alan Schneider), no Lincoln Center. 

Mais tarde, estudou com Edith Skinner, Cicely Berry, Kristin Linklater e Stella Adler. Tom representou mais de 50 

personagens em peças clássicas e contemporâneas em teatros de todo o mundo. Para além de temporadas no 

Baltimore Center Stage, o American Conservatory Theater em São Francisco, o William Theater Festival em 

Massachussets, e o Edimburgh Festival na Escócia, também representou no UBU Repertory, no Theater for the New 

City, na Riverside Shakespeare Company em Nova Iorque, no Hangar Theater em Ithaca, e em Yale. 

 
Informações e Inscrições: ACT – Escola de Actores – 21 301 01 68 / 93 785 25 55 / act4all@act-escoladeactores.com 

Bolsas para formação 

http://www.gda.pt/inscricao
https://youtu.be/70GrnBVL6UY
http://tomtodoroff.com/testimonials
mailto:act4all@act-escoladeactores.com


 

 

 

 

Tom também tem trabalhado como professor de voz, dicção e representação, tendo como alunos: Liam Nesson, 

Rene Russo, Bob Hoskins, Lolita Davidovich, Robert Wagner, Tony Goldwyn, Brendan Gleeson, Alicia Witt, Lukas 

Haas, entre outros. Tom tem ensinado e dirigido atores para teatro, cinema e televisão há mais de 36 anos. Tem 

uma longa associação com Larry Moss [realizador/Coach/ Autor de “The Intent to Live”] e trabalhou de perto com 

Michael Shurtleff [Dramaturgo/ Autor de “Audition”, diretor de castings para Mike Nichols e Bob Fosse]. Tom 

também ensina encenação na Escola de Literatura e Línguas Eslávicas na universidade de Harvard e na Harvard 

Business School.  

 
 

DESTAQUES SOBRE O TOM E AS AULAS QUE OFERECE EM NOVA IORQUE: 

 (Para estudantes interessados em estudar em Nova Iorque depois da ACT)  

 

- Estudar com o encenador, produtor e coach Tom Todoroff, cujos clientes incluem Liam Neeson, Samuel L Jackson, Tony 

Goldwyn, Sasha Alexander, Emily Bergl, Richard Gere, entre outros. Leia os seus testemunhos em: 

http://tomtodoroff.com/testimonials; 

- Todas as aulas têm lugar no centro do Theatre District de Nova Iorque;    

- Corpo docente constituído por profissionais conceituados (para vossa informação, muitos fazem coaching na Broadway e/ou 

dão aulas na NYU e Julliard, mas pelo triplo das propinas); 

- Visitas de estudo a espetáculos da Broadway, pelo menos uma vez por mês, seguidos de conversas com o elenco e com a 

equipa técnica; 

- Workshops com artistas convidados, como atores, encenadores e companhias que estão na cidade a trabalhar em produções 

de teatro, cinema ou televisão; 

- Aprender a história e a arte do Cinema: escreve, realiza, produz, edita e representa nas tuas próprias curtas-metragens); 

-    A tutoria do Tom estende-se para além dos dois anos. Comprometemo-nos para a vida em guiar os nossos alunos durante 

todas e quaisquer oportunidades profissionais que possam ter após a sua formação; 

- - Junta-te a uma comunidade de artistas incrivelmente acolhedora! Os alunos sentem-se bem-vindos e bem tratados desde 

o momento que chegam; 

- - Os membros da equipa TT oferecem apoio para encontrar alojamento e trabalho, para além de ajudarem os alunos com o 

processo de candidatura ao visto M-1;  
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