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PROXIMOS TRABALHOS
Urn novo projeto, de Jl:ordo
com ela,;a esta enl Jndamen_
!n_ A companhia vai dar
~cqut:ncja na historia d
Balonano. Como nao ~ S"b~
~ara onde vai 0 balao, a ideia
(' faz~r com que e)c caia em
Outro lugar, a prcvjs..io para 0
lan~amento da pe(a e em Oli~
tubro dcst~ano.

o foco principal ua Comp.1-
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o boneco Ze e sua manipuladora. Catita, viajam em urn balao e
caem sobre uma ilha deserta que tern somente urn coqueiro. No
local, eles encontram alguns animais e tentam sobreviver diante
das adversidades. (Teatro Infantil)

Dire.;ao: Talita Cabral
Dura.;ao: 50 minutos
Classifica.;ao: Livre
Texto e interpreta.;ao: Rodrigo Regis, Talita Cabral e Joao Carlos
Rocha

Teatro Martins Pena
Lgo. do Rosario, 20 - Penha - Leste. Telefone: 2293-6630.
Ingresso: R$ 10.

Quando
sabado e domingo: 16h.

Mais informa.;ao
Nao tem area para fumantes.
Nao ace ita cheques. Nao aceita
reservas. Nao tem ar
condicionado. Nao vende
ingresso pelo telefone. Tem
acesso para deficiente. Nao tem
local para comer. 249 lugares.

Copyright Folha Online. Todos os direitos reservados. E proibida a reproduc;ao do conteudo desta
pagina em qualquer meio de comunicac;ao, eletronico ou impresso, sem autorizayao escrita da

Folha Online.



OZOM - 0 QUINTAL ENCANTADO
Cia. do Balacobaco. Texto: Paulo Afonso Tche. Adapta~ao,
concep~ao e dir.: PaulQ.Del Castro. Com Tony Germano,
Mauricio Sterchele, Valeria Simeao e Juliana Belmonte.
Ator convidadd: Paulo Afonso Tche. 50 min. +5 anos.
A pec;a conta a historia de um menino que se
planta em um quintal e ambos se iluminam no
processo de fotossfntese. A encenac;ao cria uma
metatora para discutir a observac;ao dos seres
vivos que nos rodeiam.
I Teatro Arthur Azevedo. Zona Leste. De 2/4 a 9/5. Sab. e
dom., 15h. R$10

o QUE vocE VAl SER ANTES DE CRESCER?
Cia. Pic Nic de Teatro. Texto: Sergio Pires. Dir.: Edu Silva.
Dir. musical e coreografia: Daniele Pimenta. Com Edna
de Castro, Leonardo Mussi, Rafael Nascimento e janaina
Meireles. 55 min. +4 anos.
A partir da c1assica pergunta "0 que voce quer
ser quando crescer?", a historia mostra um me-
nino que s~ recus~ a responder essa questao,

Infantil
Estreia

BALONARIO
Cia. Navega jangada de Teatro. Texto e dir.: Talita Cabral
e Rodrigo Regis. Com Talita Cabral e joao Carlos {(ocha.
Trilha sonora: Rodrigo Regis. 50 min. Livre.
o boneco Ze e sua manipuladora, Catita, via-
jam em um balao e caem em uma ilha deserta
que tem somente um coqueiro. No local, eles
encontram um ~aranguejo, uma borboleta e
uma gaivota e, com bom humor, procuram
sobreviver diante das adversidades.
I Teatro Martins Penna. Zona Leste. De 3 a 25. Sab. e
dom., 16h. R$ 10

revelando 0 que e real mente importante para
uma crianc;a.
I Teatro Paulo Eir6. Zona SuI. De 24/4 a 30/5. Siib. e dom.,
16h. R$10

o TRAVESSEIRO
(POEMA N° 1 PARA CRIAN(:A)
Velha Companhia. Texto e dir.: Kiko Marques. Com
Alejandra sampaio e Virginia Buckowski. Alor convidado:
Silvio Restiffe. Trilha Sonora: Carlos Careqa. Ao violoncelo:
Mario Manga. 55 minutos. +5 anos.
Veja destaque na pagiha 33.
I Teatro Cacilda Becker. Zona Oeste. Dia 24/4 a 30/5. Sab.
edom., 16h. R$10

YUFA
Grupo Teatrallsla Madrasta. Adapta~ao de contos:
Ipojucan Pereira e Elisandra Fabio. Dir.: Ipojucan Pereira.
Com Elisandra Fabio, Guilherme Leal e Ipojucan Pereira.
60 min. +7 anos ..
Sem ser extrema mente inteligente ou perspi-
caz, menino se aventura pelo mundo, ionge
da seguranc;a do lar, para sobreviver com seu
otimismo e bondade.
I Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato. Centro. Dias
18 e 25, 16h. Gratis (retirar ingresso meia hora antes)

AS AVENTURAS DE PEPINO
Cia. Rodamoinho. Dir.: Ednaldo Freire. Dir. musical: Fa-
biano Assis da Silva. Com Fabiano Assis da Silva e Renata
Flaiban Zanete ..55 min. ·+4 anos.
Rapaz decide sair de casa e enfrenta varios
desafios, como resolver 0 problema de uma
mulher que sempre chora.
I Teatro joao Caetano. Zona SuI. Ate dia 25. Sab. e dom.,
16h.R$10

CADE TODO MUNDO? V2.0
Cia. Angatu. Dir. e interpreta~o: Victor de Seixas. 60 min.
Livre.
o palhac;o Tozinho e convidado a apresentar
um show de circo, mas, como nenhum artista
aparece, ele representa os papeis do domador,
do trapezista, entre outros.
I Teatro Paulo Eir6. Zona SuI. Ate dia 18. Siib. e dom., 16h.
R$10

MELANCIA E COCO VERDE
Nucleo Girandola. Texto e dir.: Natalia Grisi. Dir. musical
e trilha sonora: ~uciano Carvalho. Com Daniel Rodriguez,
Mage Blanques, Perla Frenda e Wilson Mandri. 50 min.
+5 anos.
Quatro crianc;as convivem em uma escola divi-
dindo sonhos, brincadeiras e responsabilidades.
I Teatro Cacilda Becker. Zona Oeste. Ate dia 18. Siib. e
dom., 16h. R$ 10



DaSSIE

Estreou, no Sesc Consola<;ao, no dia 27 de mar<;o, 0 novo es-
petaculo de Antunes Filho, Policarpo Quaresma. Adapta<;ao feita pelo proprio
Antunes da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, do escritor carioca Lima
Barreto, a pe<;aconta a historia do personagem tftulo, um major radicalmente
patriota e que se ve diante de inumeras desventuras pOI' seu ufanismo. A
montagem fecha 0 cicio da chamada Trilogia Carioca, em que a cidade do Rio
de Janeiro e homenageada. As outras encena<;6es foram A Falecida Vapt-Vupt,
adapta<;ao de Nelson Rodrigues, e 0 musical Lamartine Babo. a espetaculo
deve ficar em cartaz ate 6 de junho.

a CineSesc realiza, desde 8 de
abril, a 36a edi<;ao do Festival
Sesc Melhores Filmes, 0 mais
antigo da cidade e que mostra

'1 a escolha da crftica e do pllbli-
~ co frequentador da sala entre as
c; obras exibidas em 2009. Foram

315 filmes concorrentes. Em exibi<;ao no festival, que conta
com audiodescri<;ao em todas as sess6es, 36 obras - 16 nacio-
nais e 20 estrangeiras. A noite de premia<;ao foi em 7 de abril
e teve a apresenta<;ao do jornalista Cunha Jr., da 1V Cultura.
as melhores filmes foram eleitos pOI'meio de mais de 12 mil
votos do pllblico e mais de 70 votos de crfticos de todo 0 pafs.
a premio entregue aos vencedores foi idealizado pelo artista
plastico Emanuel Araujo.

a projeto Sexta Basica, realizado
pelo Sesc Sao Paulo, trouxe ao palco da unidade Sao
Carlos os musicos Mario Martinez e Emflio Maltins em
show realizado no dia 9 de abril. Apesar da forma<;ao
enxuta - Mario na voz e violao e Emflio (foto) na per-
cussao -, a apresenta<;ao garantiu uma vigorosa com-
bina<;ao de sons, conseguida, sobretudo, pOI' meio do
uso de pedais de efeitos
e pela diversidade de
generos do espetaculo,
gostos musicas de com-
positores como VitoI'
Ramil, Chico Cesar, Zeca
Baleiro e Siba.

nuvens
A unidade Interlagos apresentou, no dia 21 de mar<;o, 0 espetaculo de anima<;ao

Balondrio, a Baliio do Imagindrio. A pe<;a, apresentada pela Cia. Navega Jangada, conta a historia
do boneco Ze e de sua manipuladora, a personagem Catita, ambos baloneiros loucos pOl' uma
aventura. Vinda nao se sabe de onde nem quando, a dupla chega ate uma ilha deserta, onde um
coqueiro, a lua, 0 mar, um siri, uma borboleta e uma grande gaivota tornam-se os amigos de Ze e
seguem com ele nas asas gigantes do passaro. a espetaculo mistura a tecnica tradicionaljaponesa
conhecida como bunraku e a manipula<;ao com varas.

"Tenho paixao pela cultura negra,
desde as divas do jazz ate 0

afrobeat. Tudovem da Africa. Com
o samba, tenho uma ligai;ao muito
forte com a velha escola, 0 samba
de raiz. Sou ouvinte do vinil...
misturando ritmos modernos como
o rap ou mesmo 0 brega, que e uma
coisa nova no Brasil"

A cantora e compositora Ceu em

entrevista ao site Globo.com. A cantara

se apresentoll, nos dias 6 e 7 de marc;o,

na unidade Pinheiros

a Sesc Carmo apresentou, nos dias 3, 4
e 5 de mar<;o, 0 projeto Mitos, Lendas e Fabulas. Na pro-
grama<;ao, espetaculos que misturam teatro convencional
e conta<;ao de historias para representar 0 universe magi-
co das fabulas infantis. A minimostra come<;ou com a pa-
lestra-espetaculo Ventura e Aventura de Can tar Hist6rias; no
dia 4, foi a vez de 0 dia em que os Ca(:adoresforam Ca(:ados
pelos Encantados, uma serie de vivencias com brincadeiras
e jogos teatrais. A grade terminou com 0 espetaculo Seres
Encantados, sobre os misteriosos seres que assombram e
protegem as matas brasileiras.
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Balonario (0 balao do
imaginario) [TEATRO]
Ze, Catita e mais dois amigos baloneiros e

aventureiros, vem, nao se sabe de onde

nem quando, parar numa pequena ilha

deserta com seu balao, depois de uma

forte corrente de vento. Espet<lculo de

teatro de bonecos infantil com a Cia

Navega Jangada de Teatro.

Confira na programa~ao de

Sao Bernardo do Campo
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Nosso Presidente foi
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o Sim, sem ;Ie nao
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Data: 29/01/2010

Taubate recebe 0 espetaculo teatral
Balonario

Neste domingo (31), 0 Sesc Taubate apresenta 0 teatro de bonecos Balonario - 0 Balao lmaginario, que e encenado pela Oa
Navega langada, as 16h. Nessa apresenta~o, 0 pUblico acompanha as aventuras de Ze, 0 boneco, e cama, sua manipuladora,
que caem em uma pequena ilha deserta depois de uma forte cnrrente de vento. Sem saber 0 que fazer, Ze tenta se virar com 0
que possui: a lona e 0 cesto do balao, um pente, um espelho, urn coqueiro e born humor.O espetaculo utiliza diversas tecnicas de
sonoriza~o e manipula~o de bonecos.A entrada e franca. Outras informa~5es podem ser obtidas pelo telefone (12) 3634-4000.


