
TEATRO EM OUTUBRO

    

VEJA PROGRAMAÇÃO DO TEATRO PARA O MÊS DE OUTUBRO
  
A Prefeitura de São Carlos oferece à população da cidade e região grandes espetáculos de
dança, música, teatro adulto e infantil no Teatro Municipal “Dr. Alderico Vieira Perdigão” e no
Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, além de outros projetos, como o Tenda Móvel de Teatro
que este ano já percorreu duas regiões, a do Botafogo e a do Santa Felícia.

O Teatro Municipal de São Carlos, totalmente habilitado a receber grandes produções, já está
com sua programação fechada até o mês de dezembro. O teatro municipal “Dr. Alderico Vieira
Perdigão” já é considerado um dos melhores teatros do interior do Estado de São Paulo. 

De acordo com o diretor do Teatro, Almir Martins, o teatro municipal de São Carlos entrou no
circuito dos teatros do interior do Estado pela qualificação em que se encontra. São unânimes
os elogios em relação à capacidade técnica, a qualificação dos funcionários, e o atendimento
oferecido ao público. “Temos tido uma enorme procura das grandes companhias teatrais para
virem para São Carlos, por essa razão estamos com a programação toda fechada até o final
desse ano. E uma bela programação, como é o nosso desafio, dar uma programação regular e
de qualidade ao nosso teatro. Tenho certeza que o teatro de São Carlos é um dos poucos do
interior que tem uma programação de quarta a domingo, todo o mês. E isso nos enche de
orgulho e alegria”, ressalta Almir.  

Como é de procedimento do teatro são feitas às programações do teatro interno e do Teatro de
Arena, além dos projetos especiais como o curso de teatro para adolescentes todas às
terças-feiras. As Quartas Alternativas é uma ação de política pública, com fomento, produção e
apresentação de grupos da cidade, tudo em parceria com o Teatro da USP-TUSP, que traz
estudantes de teatro e artes cênicas de escolas como a ECA, EAD, Unicamp e a Escola
Técnica de Atores de Santo André.   

A programação oficial do teatro tem início às quintas-feiras e vai até domingo. O Teatro
Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão fica na rua Sete de Setembro, 1735, no centro. Mais
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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 outubro: 

• Dia 08 – lançamento do CD" Duofel Plays the Beatles"
Beatles esta na vida de qualquer cidadão deste mundo e sua música pegou Fernando e Luiz
ainda nos anos 60, quando eram adolescentes nas cidades em que viviam, Arapiraca em
Alagoas e São Paulo. Foi ouvindo e tocando Beatles em bailes que fez com que se decidissem
pela carreira de músicos profissionais. 
Classificação etária: Livre    
Horário: 20h
Ingressos: 
R$10,00 – inteira
R$5,00 – meia-entrada
Realização: Prefeitura Municipal de São Carlos – Coordenadoria de Artes e Cultura

• Dia 09 – Dibuk tecn[o]pera -  ópera multimídia –  3º CONTATO 
Dibuk Tecnópera é um espetáculo multimídia totalmente inédito, produzido especialmente para
o Festival Contato 2009. A ópera é, por excelência, um espetáculo multimídia, reunindo
música, drama e artes visuais. Mas o que a ópera pode nos dizer nos dias de hoje? Foi em
torno deste questionamento que se reuniram artistas de áreas diferentes (uma vídeo-artista,
um produtor audiovisual, uma atriz, um regente e um compositor).
Classificação etária: 16 anos
Horário: 20h
Entrada Gratuita
Realização: 3º FESTIVAL CONTATO, LAbI – Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar ,
Orquestra Experimental da UFSCar e Prefeitura Municipal de São Carlos – Coordenadoria de
Artes e Cultura.

• Dia 16 – Espetáculo “Ménage”
Ménage é a primeira peça dirigida pela cineasta e apresentadora da MTV Marina Person.
Estrelado por Domingas Person e Ivo Müller, o espetáculo aborda as peculiaridades dos
relacionamentos amorosos por meio de três textos de autores contemporâneos, que retratam
diferentes momentos na vida de três casais.
Classificação etária: 12 anos
Horário: 20h
Ingressos:
Inteira: R$30,00 
Meia entrada : R$15,00
Realização: Giras Produções

• Dia 17 – "TRECHOS"
O espetáculo será um diverstissement dirigido por Paula Turci com a participação de  bailarinos
da Escola, que visa apresentação de trechos de trabalhos coreográficos.
Classificação etária: Livre
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Horário: 20h
Ingressos:
Inteira: R$16,00 
Meia entrada e antecipados: R$8,00
Realização: Paula Turci escola de ballet

• Dia 23 – Espetáculo “Sexo etc e tal”
Um Mergulho na sexualidade do brasileiro, diálogos e esquetes sobre sexo, traição,
necessidade, amor e fetiche, com personagens atuais onde cada espectador fatalmente se
encontrará frente aos seus desejos e preconceitos gerados pela sociedade. Uma comédia
Imperdível com André Rangel e elenco.
Classificação etária: 16 anos.
Horários: 20h
Ingressos:
Inteira: R$30,00 
Meia entrada: R$15,00
Realização: Produção e Roteiro

• Dia 24 –  A Moratória – Grupo Tapa
A Moratória foi encenada pela primeira vez em 6 de maio de 1955, no Teatro Maria Della
Costa, de São Paulo, de autoria do dramaturgo Jorge Andrade, escrita no contexto de transição
entre a República Velha e a Era Vargas.Classificação
Classificação etária: 10 anos
Horário: 20h
Inteira: R$10,00 
Meia entrada: R$5,00
Realização: Prefeitura Municipal de São Carlos – Coordenadoria de Artes e Cultura

• Dia 29 e 30 -- IV Festival de Música e Dança da APAE de São Carlos
Espetáculo de Música e Dança realizado com alunos da Apae de São Carlos
Classificação etária: Livre
Dia 29-Horário: 20h
Dia 30 - Horário: 14h30
Entrada Gratuita
Realização: APAE São Carlos

PROGRAMAÇÃO TEATRO DE ARENA “JOSÉ SAFFIOTI FILHO”

• Dia 17 – “O artesão dos Sonhos”, com a banda Casa de Orates
A Banda Casa de Orates nasceu em 2003, na cidade de Itajaí. Suas composições são
marcadas pela influência do Jazz, da música brasileira e latina em geral, da música medieval,
do rock progressivo, englobando ritmos variados em uma só proposta. As músicas partem de
uma visão sonhadora, lúdica e filosófica.
Classificação etária: Livre
Horário: 17h30
Entrada Gratuita
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Realização: Prefeitura Municipal de São Carlos – Coordenadoria de Artes e Cultura

(02/10/09)
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