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PROGRAMAÇÃO TEATRAL ENCERRA 2009 COM MAIS DE 150 ESPETÁCULOS
  
A Prefeitura, por meio do Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” e Teatro de Arena
“José Saffioti Filho”, tem proporcionado à população de São Carlos e região excelentes
espetáculos de dança, música, teatro adulto e infantil. Isso sem contar com outros projetos,
como a Tenda Móvel de Teatro, que este ano já percorreu os bairros do Botafogo, Santa
Felícia, Jardim Gonzaga e Cidade Aracy.

Encerrando o ano de 2009, a programação teatral para o mês de dezembro, a exemplo dos
meses anteriores, está repleta de bons espetáculos.  A temporada termina no dia 20 de
dezembro e retoma sua a programação em março de 2010.

Nos meses de janeiro e fevereiro, o teatro fecha para as férias dos funcionários e manutenção
do local. De acordo com o diretor do teatro, Almir Martins, desde sua reinauguração no ano
passado, não houve uma parada. O teatro funciona de terça a domingo.

Sobre os cursos e espetáculos realizados no Teatro Municipal, Almir Martins comemora: “O
Quartas Alternativas foi um sucesso e tivemos, de quinta a domingo, sempre um espetáculo de
dança, teatro, música, desde a reinauguração. Foi um ano com programação intensa, mais de
150 espetáculos passaram pelos palcos do nosso teatro de março até o início de dezembro”.

Para Martins, a expectativa para 2010 é a melhor possível. O grande desafio da Prefeitura,
através da Coordenadoria de Artes e Cultura, é organizar uma programação teatral semelhante
a deste ano. “É um grande desafio manter o teatro, o prefeito Oswaldo Barba está de parabéns
por entender e dar apoio para que o teatro não pare essa atividade intensa, que é realmente
cara e difícil. Temos sorte em ter como prefeito um homem que entendeu que São Carlos não
poderia ficar em uma situação de cultura esquecida”. 

O Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” fica na rua Sete de Setembro, 1.735, no
centro. Mais informações sobre a programação podem ser acessadas no Portal da Prefeitura
(www.saocarlos.sp.gov.br) ou pelo telefone (16) 3371-4339. 

Confira a programação de dezembro

Dia 5 e 6 – Espetáculo “Noite de Gala”
Espetáculo de encerramento de ano, englobando várias modalidades de dança: ballet clássico,
jazz, dança de salão, dança flamenca, dança do ventre e artes circenses. Com participação de
alunos e convidados especiais premiados em festivais de renome.
Classificação etária: livre
Dia 4 - Horário: 14h30
Ingressos: Apresentação beneficente
Dia 5 e 6 – Horário: 20h30
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Ingressos: Venda de ingressos na Compasso Centro de Danças
R$ 30,00 – inteira
R$ 15,00 – meia-entrada    

Dia 9 – Orquestra Experimental da UFSCar
Com o objetivo de socializar a música, a Orquestra Experimental da Universidade Federal de
São Carlos tem realizado um trabalho de base, no qual jovens, adultos e crianças manifestam
sua cultura musical e com isso, muitas pessoas têm possibilidade de ouvir variado repertório
com músicas eruditas.
Classificação etária: livre
Horário: 20h
Entrada Gratuita 

Dia 12 – Espetáculo “Cubanistas no Arena”
A Banda Cubanistas apresenta a vibração dos ritmos latinos com um toque de latin jazz. O
repertório dançante é baseado em pesquisas da cultura afro-caribenha e apresenta
composições próprias e de grandes nomes do gênero.
Classificação etária: livre
Horário: 17h30
Entrada Gratuita 

Dia 12 e 13 - Espetáculo “A noite é uma criança – tudo o que você precisa saber para não se
esquecer...” 
O universo das brincadeiras infantis é imenso. Resgatar as brincadeiras e parlendas antigas é
a proposta desse maravilhoso e emocionante espetáculo. Brincar faz crescer, aprender e
reaprender sobre si, sobre o outro e certamente sobre o mundo em que vivemos.
Classificação etária: Livre    
Dia 12 - Horário: 20h
Dia 13 – Horário: 14h e 20h
Ingressos: Venda de ingressos na Fábrica das Artes, Cultura e Lazer
R$ 30,00 – inteira
R$ 15,00 – meia-entrada

Dia 16 –Espetáculo “Uma noite em um harém – mitos das culturas Persa e Árabe”- XV Mostra
de dança da academia Estrela do Oriente.
A XV mostra será baseada em “Mil e Uma Noites”, uma obra clássica da literatura Persa.
Participação das alunas da academia Estrela do Oriente, com participação especial de Lulu
Sabongi, bailarina de dança do ventre mais conceituada no Brasil, com reconhecimento
internacional.
Classificação etária: Livre    
Horários: 20h
Ingressos: Venda de ingressos no Restaurante Barone e no Restaurante La Villa
R$ 20,00 – inteira
R$ 15,00 – antecipado
R$10,00 – meia - entrada
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Dia 17, 18, 19 e 20 - Espetáculos “Aladdin” e  "Giselle”
A Escola de Ballet Corpo & Arte , este ano inova em apresentar dois espetáculos em um único
ano, os temas de 2009 serão “Aladdin” e  “Giselle”. 
Classificação etária: Livre    
Dias 17, 18 e 19 Horário: 20h
Dia 20 – Horário: 15h e 20h
Ingressos: Venda de ingressos na Escola de Ballet Corpo e Arte
R$ 30,00 – inteira
R$ 15,00 – meia-entrada e antecipado

(03/12/09)
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