
ESPETÁCULO INFANTIL “O REINO SUSTENTÁVEL DE OZ” ESTÁ CHEGANDO EM SÃO CARLOS

   

  

   O Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC) será o palco do espetáculo infantil “O Reino
Sustentável de Oz” nos dias 6 e 7 de outubro, com entrada e gratuita e aberto a todos os
públicos. A peça teatral é uma alusão ao clássico infantil “O Mágico de Oz” e aborda de uma
forma lúdica temas como a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

  

    

  

   A peça conta a história de Clara, uma menina inteligente e conectada, que é misteriosamente
transportada para um reino distante. Lá, ela se depara com o sofrimento dos moradores do
local por conta das consequências das ações do homem na natureza. Clara, então, parte junto
com seus novos amigos para uma aventura em busca do grande mágico, que lhes dará um
desafio em troca de uma chance de salvar o planeta.
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   A peça é escrita e dirigida por Bruno Ferian, com dramaturgia de Vitor Coldibeli e elenco
composto pelos atores Amanda Anequini, Karine Azevedo, Marina Branco, Hector Espagnoli,
Rodrigo Lopes e Pedro Torrezan.

  

    

  

   “A história procura mostrar às crianças que todos podemos salvar o nosso reino, seja ele o
Reino Sustentável de Oz ou o nosso bairro, a nossa cidade. Todo mundo é impactado pela
destruição do meio ambiente e, por isso, devemos nos unir e nos conscientizar sobre como,
cada um de nós, pode contribuir para tornar o mundo um lugar melhor”, comentou o diretor
Bruno Ferian.

  

    

  

   Na quinta-feira (06/10) a apresentação será a partir das 14h30. Na sexta-feira (07/10)
acontecem duas sessões, a primeira às 10h e outra às 14h30. O CEMAC está localizado na
rua São Paulo, nº 745, no centro.
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