PROJETO VITRINE CULTURAL
O Projeto de formação de público Vitrine Cultural do Centro
Cultural Grupo Silvio Santos traz na programação do primeiro
módulo (03 de março a 24 de maio) os espetáculos:
Comunicação a uma Academia, de terça e quarta, às 21h;
Eldorado, de quarta e quinta, às 21h;
Cachorro morto, de quinta e sexta, às 21h; e
Bartleby, de sábado, às 21h e domingo, às 19h30.
O ingresso no mês de março é uma lata de leite em pó. Em abril
e maio preços populares.
Teatro Imprensa – Sala Vitrine – Rua Jaceguai, 400 – Bela Vista.
Informações – (11) 3241-4203. Acesso e facilidades para pessoas
com deficiência física. Ar-condicionado. Ingressos por telefone –
Ticketmaster – (11) 6846-6000 (de segunda-feira a sábado, das 9
às 21 horas) ou pelo site www.ticketmaster.com.br.
Informações acesse: www.projetovitrinecultural.org.br

INFANTIL

O Centro Cultural Grupo Silvio Santos (CCGSS), sensível à questão
econômica atual e à necessidade da continuidade da oferta de
produtos culturais de qualidade a professores e estudantes, está
disponibilizando a todos os educadores dessa instituição um
par de convites para cada um dos espetáculos infantis que
estão em cartaz em nosso teatro: O Trenzinho Villa-Lobos e João
Cabeça de Feijão. Dessa forma, estaremos contribuindo para que
você, professor, continue levando à sua escola um olhar
diferenciado, fundamentado na diversidade que a arte pode
proporcionar. Nós, do Centro Cultural Grupo Silvio Santos,
acreditamos que o acesso à cultura é fundamental e faremos a
nossa parte, porque acreditamos no potencial educacional e de
recuperação desse país.
Colabore divulgando essa informação a seus colegas. Solicite os
ingressos pelo telefone (11) 3107-0804.
Teremos grande prazer em recebê-los em nosso teatro.
Resumo dos espetáculos infantis

O Centro Cultural Grupo Silvio Santos, em comemoração aos 10
anos da Cia. Articularte, recebe no palco do Teatro Imprensa os
espetáculos João Cabeça de Feijão e O Trenzinho Villa-Lobos.
O Trenzinho Villa-Lobos
Inspirado em Heitor Villa-Lobos, o espetáculo mostra histórias e
causos de infância daquele que é considerado um dos maiores
compositores de todos os tempos. Empinando pipa, fazendo
travessuras, descobrindo o mundo da música, o menino Tuhu ——
apelido de infância do maestro —— conquista e emociona a todos
que o assistem. Em 2009, o Brasil comemora o cinquentenário da
morte do genial Villa-Lobos. Apresente a seus filhos o universo de
um dos maiores compositores do mundo.
Indicação: de 02 a 10 anos.
sábados, às 16h
de 28/02 a 27/06
João Cabeça de Feijão
Livremente inspirado na narrativa inglesa João e o Pé de Feijão, o
espetáculo é recheado de sonoridade brasileira e explora aspectos
do folclore nordestino. Conduzido por atores e bonecos que
interagem em todos os momentos, a peça proporciona graça, magia
e encantamento, tudo em um único e lúdico universo cênico.
Imperdível!
Indicação: de 02 a 8 anos.
Domingos, às 16h de 01/03 a 28/06

