
CIRCO VOX OFERECE OFICINA DE CLOWN NESTA QUINTA-FEIRA

A Prefeitura de São Carlos, através da Coordenação de Artes e Cultura, e a Secretaria do
Estado da Cultura, via Programa de Ação Cultural, oferece na próxima quinta-feira, às 14
horas, no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão”, a oficina de clown do Circo Vox, que
tem como objetivo despertar o personagem cômico por trás da personalidade de cada aluno e
questionar por meio de vídeos de circo o que é clown e o que é palhaço. 

A oficina terá duração de 2 horas, 20 minutos de aquecimento, 1h10min de exercícios para a
“descoberta do Clown”, 30 minutos de vídeos e discussão sobre o que pode ser um clown. 

O público alvo são pessoas que estão buscando uma forma de expressão, iniciando seu clown
ou que apenas querem descobrir e aceitar traços da própria personalidade. A classificação
etária é livre. E o valor para participar é de R$ 10,00.

E às 20 horas da quinta-feira (9), o Circo Vox apresenta o espetáculo “A Hora da Verdade!”. Os
clowns Bobí e Judite sofrem um acidente enquanto estão tentando quebrar um recorde de salto
na tina d’água, tendo que enfrentar, junto com participações da platéia, a experiência de “quase
morte” que os leva a reviver, através de cenas cômicas, números de trapézio e acrobacias, os
melhores e piores momentos de suas vidas como palhaços e namorados.

O humor ácido e a interatividade, características do Circo Vox há 10 anos, garantem
gargalhadas e surpresas durante todo o espetáculo. A classificação etária do espetáculo é de
12 anos. Os ingressos custam R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (meia-entrada). O Teatro Municipal
“Dr. Alderico Vieira Perdigão”, fica na rua 7 de setembro, 1735. Mais informações pelo telefone
(16) 33714339. O Circo Vox também se apresenta nesta quarta-feira (8) no Teatro Municipal
dentro do projeto “Quartas Alternativas”, com entrada gratuita.
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