Dança do Recife
homenageia a França

C

Divulgação

onhecida no Brasil pelo Festival de Inverno, Garanhuns
também abre-se para as artes cênicas com a realização do
1º Festival de Teatro, de 10 a 17 de outubro, com destaque
para os espetáculos de rua e de bonecos, mas também
encenações no palco do Teatro Luiz Souto Dourado, palestras,
mesas redondas e oficinas, oportunizando intercâmbio de
experiências, convivência de idéias, mistura de linguagens e
acesso à cultura, com o patrocínio do Programa BNB de Cultura
e parcerias com o SESC, SATED-PE e Prefeitura de
Garanhuns.
Com o propósito de estimular o acesso do grande
público às artes cênicas, os preços são populares e os ingressos
podem ser adquiridos no local de cada espetáculo ao preço
único de R$ 3,00. As apresentações no Espaço Cultural Luiz
Jardim e no Parque Ruber Van Der Linden são gratuitas. A
presidenta do SATED-PE, atriz Ivonete Melo, fará uma palestra
sobre Profissionalização dos Agentes da Cena, no salão de eventos do
SESC-Garanhuns, às 16h do dia 15.
André Gracindo, do Rio de Janeiro, dará uma oficina
sobre Análise do Texto Dramático, de 13 a 15 de outubro, das 14 às
18h, no SESC (número de vagas: 30 – inscrições no local)
dentro do Projeto Leituras em Cena – SESC – 2009. A
produção executiva do evento é de Álvaro Lucard, Jaymisson
Nicácio e Lílian Ferreira, com a curadoria formada por Álvaro
Lucard, José Manoel Sobrinho e Lílian Ferreira. Maiores
informações: www.festivaldeteatrodegaranhuns.com e
http://festag.blogspot.com A programação completa está na
página 2 desta edição.
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Momento do espetáculo Pequenas frestas de ficção sobre realidade insistente, do Cena 11 de Santa Catarina

O

Festival Internacional de Dança do
Recife, considerado o maior e mais
significativo evento de dança do
estado, alcança a 14ª edição, de 23 a 31 de
outubro, sendo reconhecido no cenário
nacional e internacional por ser um espaço de
diálogo sobre criação, exibição, difusão e
organização na área. Trata-se de uma
realização da Prefeitura do Recife, através da
Secretaria de Cultura, com patrocínio da
PETROBRÁS desde 2007 e apoio do
Consulado Geral da França para o Nordeste.
Como parte da programação do Ano
da França no Brasil, este ano, o Festival
Internacional de Dança do Recife apresenta
atrações especiais, resultado de uma parceria
com o Projeto Articulações. O público
poderá conferir o espetáculo A Vida Enorme,
que vem em uma ação antecipada, já no dia
13 de outubro às 20h, no Teatro Hermilo
Borba Filho, e no dia 31 de outubro,
fechando o evento na Aliança Francesa, a
palestra da professora Isabelle Launay, da
Paris 8, sobre o tema De que a dança
contemporânea é contemporânea?
O Solo do Outro – projeto de
residência artística promovido pelo Centro
Apolo Hermilo, selecionou três artistas para
performances na Casa da Cultura, Mercado
de São José e Teatro de Santa Isabel,
edificações onde a marca da França está
claramente impressa. Complementando as
homenagens ao Ano da França no Brasil,
aportam ao Recife as companhias Malka,
Alain Buffard e Norma Claire.
Para os grupos do Recife, o Festival
promove um intercâmbio com companhias e
coreografias de outros estados e países,
contribuindo com a profissionalização das
produções locais e divulgação de seus
trabalhos. Para o público em geral, oferece a
oportunidade de conhecer importantes
espetáculos locais, nacionais e internacionais.
A política de descentralização cultural
da Prefeitura do Recife, insere na
programação ações de incentivo e divulgação

da dança de rua, com vários locais da cidade
tornando-se palcos para exibição dos
espetáculos: a Refinaria Multicultural do
Nascedouro de Peixinhos, praça e parque
públicos, escola, patrimônios históricos, ruas
e pontos turísticos. A quebra de fronteiras e a
busca de novos formatos extrapolam os
limites da sala de espetáculo invadindo os
espaços urbanos com ações em lugares como
Casa da Cultura, Mercado São José e Alto
José do Pinho.
O Festival Internacional de Dança do
Recife continua dedicando atenção especial às
ações formativas. A partir da identificação de
demandas específicas, investe na realização de
oficinas abordando diferentes aspectos da
dança, e promove oportunidades de
intercâmbio criativo entre artistas locais e
estrangeiros. Com objetivo de potencializar a
difusão do conhecimento e a discussão de
idéias, promove mesas-redondas com
pesquisadores convidados, realiza ainda o
lançamento de publicações sobre danças e
áreas afins. Haverá o lançamento do livro
Gravidade e o Self – uma relação entre corpo e
símbolos, de Maria Eduarda Buarque, a
homenageada deste ano.
Este ano são esperados com muita
expectativa espetáculos internacionais como
Meia Lua, da Cie Malka (França), Les Possédés
de Toula Limnaios (Alemanha), Maneries, de
Luis Garay (Argentina) e os nacionais Pequenas
frestas de ficção sobre realidade insistente, do Grupo
de Dança Cena 11 (Santa Catarina), Em redor
do buraco tudo é beira, de Marcela Levi (Rio de
Janeiro) e Interferência Inacabada, de Vanilton
Lakka (Minas Gerais).
E para tornar mais acessível ao
público as motivações estéticas e os processos
relativos às criações dos artistas, uma série de
encontros para um bate papo entre artistas e
platéia, que foram batizados como Dança
Falada e acontecerão diariamente, às 16h, no
Teatro Barreto Júnior. A programação
completa está na página da Prefeitura do
Recife, www.recife.pe.gov.br
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TEATRO

FESTIVAL
DE GARANHUNS
Programação

Segunda 12 - 15h - VadeRetro (rua, no pátio interno do Colégio
Diocesano de Garanhuns) - Tropa do
Balaco Baco – Equipe Teatral de
Arcoverde – PE, 16h, lançamento do
livro Pregando Peças, de Carlos Janduy,
no auditório do Colégio Diocesano de
Garanhuns, e 20h, no Teatro Luiz
Souto Dourado - Mais um Tiquim de Nós
(Adulto) - GCETH – Garanhuns – PE.
Terça 13 - 11h, no Teatro Luiz
Souto Dourado - Palhaçadas – Histórias
de um Circo sem Lona (Infância e
Juventude) - Cia 2 em Cena – Recife –
PE, 15h - Histórias de Pingos de Chuva
(Infância e Juventude) - Companhia
Ânima de Teatro – Recife – PE e 20h Entre Amores, Flores e Frustrações –
(adulto, no SESC Garanhuns ) Companhia Teatral Nós de Gato
(SESC Garanhuns)
Quarta 14 - 11h, no
Mamulengo Tomé (Bonecos) - Parente e
as Irmãzinhas do Melê – Garanhuns –
PE, no Espaço Cultural Luiz Jardim –
Centro; 20h, no SESC Garanhuns
Entre Amores, Flores e Frustrações – 2ª
sessão (adulto, Companhia Teatral Nós
de Gato/SESC Garanhuns);

Souto Dourado) – Trup Errante e Pé
nu Palco – Petrolina – PE.
Sexta 16 - 10h - Pinóquio e
suas Desventuras (infância e juventude,
no Teatro Luiz Souto Dourado ) –
Cênicas Cia. de Repertório – Recife –
PE; 20h - Que Muito Amou (adulto, no
Teatro Luiz Souto Dourado ) - Cênicas
Cia. de Repertório –
Recife/Garanhuns – PE.
Sábado 17 - 14h - Mesa
Redonda: Cadeia Produtiva da Arte;
convidados: José Manoel Sobrinho,
Galiana Brasil, Leidson Ferraz, Ivonete
Melo,Teresa Amaral, Marcus
Rodrigues, Carlos Janduy, Elias
Mouret, Jorge Clésio, Maria Rita Freire
Costa. Mediação: Lílian Ferreira, no
salão de eventos do SESC Garanhuns;
16h, no salão de eventos do SESC
Garanhuns - lançamento da coleção de
livros Memórias da Cena Pernambucana,
(4 volumes), de Leidson Ferraz; 20h,
no SESC Garanhuns - Enamorados.. A
Demanda do Amor - Coletivo
Enamorados de Teatro – Recife – PE
23h -Festa de Encerramento com a
banda os “Valvulados e convidados”,
no Escritório Bar.
Divulgação

Sábado 10/10 - 19h:
solenidade de abertura no Teatro Luiz
Souto Dourado e às 20h - Filme Noir –
(Formas animadas), da Cia. PeQuod
Teatro de Animação do Rio de Janeiro.
Domingo 11 - 16h: - A
Paixão e a Sina de Mateus e Catirina (rua Parque Ruber van der Linden ) - Tropa
do Balaco Baco, de Arcoverde – PE e
20h, no Teatro Luiz Souto Dourado Filme Noir - (Formas animadas) - Cia.
PeQuod Teatro de Animação – RJ.

Inscrições para oficinas

O

CHEGA
A ZONA
RURAL
DE FLORES
O espetáculo Elas..& Ele!
leva divertimento e
informação para sítios
e distritos da zona rural

O

Centro Dramático Pajeú de
Serra Talhada, em parceria com a
Prefeitura de Flores, está levando
a magia do teatro para a zona rural do
município, com encenação do espetáculo
Elas.& Ele! A turnê começou nos dias
26 (Sítio Tenório) e 27 de setembro
(Sítio São João dos Leites) e segue nos
10, 11, 17 e 18 de outubro passando por
Sítio dos Nunes e Fátima, e finalizando
na sede do município por iniciativa do
advogado Nelson Tadeu que cuida das
associações e dos interesses dos
moradores das localidades.
Para os atores que compõem o
elenco da comédia musical, a experiência
é riquíssima. Quando chegamos nas
localidades nos deparamos com uma realidade
diferente da que estamos acostumados, então

fornecendo dados pessoais (nome,
endereço, e-mail e telefone), currículo e
carta de intenções. As novidades e outras
informações sobre o evento estão no site
www.playrec2009.com, onde encontramse detalhes de como enviar um vídeo para
a seleção da Mostra Pernambuco. Mais
informações com o organizador Oscar
Malta (9480.6291) e Daniel Vilarouca
(assessor de comunicação (9179.3199).

torna-se um desafio fazer a encenação num
ambiente sem nenhuma estrutura; temos que
adaptar muita coisa e o improviso faz valer
para que a peça não perca a qualidade e a
história seja contada no espaço sem prejuízos
que comprometam a estética, levando a platéia a
se identificar com a cena, avalia Carlos Silva.
É imprescindível esse trabalho para
promover o acesso das camadas mais pobres da
população ao bem cultural. Assim, geramos
cidadania e despertamos nos moradores o gosto
por atividades lúdicas, de lazer e entretenimento,
diz o advogado responsável pelo projeto,
Nelson Tadeu.
Participa do projeto uma equipe
de oito pessoas, quatro intérpretes e
quatro da equipe técnica, mostrando que
teatro é uma arte de coletivo, uma
atividade que se faz em conjunto.

Prêmio Myriam Muniz 2009

A

Quinta 15 - 16h - palestra de
Ivonete Melo, presidenta do
SATED/PE, sobre Profissionalização
dos agentes da cena, no salão de
eventos do SESC Garanhuns; 20h - A
Dona da História (adulto, no Teatro Luiz

PlayRec 2009 – III Festival
Internacional de Videodança do
Recife, que terá lugar no Recife,
de 1 a 5 de novembro, no Teatro Apolo,
sempre às 19h, com entrada gratuita, está
em fase preparatória, com inscrições
abertas até o dia 20 de outubro para
oficinas que acontecem durante o evento.
Quem quer participar deve enviar um email para play.rec2009@hotmail.com
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Nosso Site: www.satedpe.com.br

Fundação Nacional de Artes
(Funarte) do Ministério da
Cultura divulgou a lista de
projetos contemplados pelo Prêmio de
Teatro Myriam Muniz 2009. Foram
selecionados, nas cinco regiões
brasileiras, 86 projetos, que vão receber
entre R$ 40 mil e R$ 150 mil. De
Pernambuco foram aprovados os
seguintes projetos: teatro - Mostra 2010
de Teatro em Tuparetama, de Tércio José de
Oliveira Silva, Guerreiras em Circuito de
Guerra, da ATMA das Artes Produção

Cultural, Recife, A Visita da Velha
Senhora de Taveira Belo Ltda-Garalhufas
Produções, de Olinda e A Peleja da Mãe
no País do Senhor Açúcar, da Associação
dos Maracatus de Baque Solto de
Pernambuco, de Aliança; dança – Daqui
Prali, Trajetórias Urbanas, da Atma das
Artes Produção Cultural, do Recife,
Ilhados (Pesquisa teórico-prática em
dança) – Grupo Experimental, da
Associação Grupo Experimental, Recife,
e Uma História, duas ou três, do Grupo
Grial de Dança, Recife.

Curso de Iniciação

E

stão abertas as inscrições para o
Curso de Iniciação ao Teatro,
promovido pelo Sesc Santa Rita. As
aulas acontecem na unidade até
dezembro, sempre às segundas e quartasfeiras, entre 16h e 18h. Do programa
constam dinâmicas de grupo, jogos
dramáticos e teatrais, e improvisação. Para
comerciários e dependentes, o
investimento é de R$ 20 (matrícula) e R$
15 (mensalidade). Para o público em
geral, os preços são de R$ 41 (matrícula) e
R$ 30 (mensalidade). As inscrições
podem ser feitas até o dia 5/10, no Ponto
de Atendimento da unidade.
O projeto Temporada Casa de
Teatro do mês de outubro, começa na

sexta-feira (2/10) com o espetáculo De uma
Noite de Festa, de Wellington Junior, que
trata da busca por um boi de presépio
fugido, em Nazaré da Mata. As
apresentações prosseguem nos dias 3, 9 e
10, às 19h no Teatro Capiba, no Sesc Casa
Amarela.
No domingo (4/10), é a vez do
espetáculo infantil Histórias de Pingos de
Chuva, que conta a história de um pingo de
chuva que, para chover, precisa cumprir
algumas tarefas impostas pelo seu Patrão
Chuveiro. O espetáculo terá uma segunda
apresentação no dia 11, ambas às 16h. A
entrada em todos os dias custa R$ 5 para
comerciários e dependentes, e R$ 10 para o
público em geral.
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P

aloma para matar é uma comédia musical que
está em cartaz no Teatro Alfredo de
Oliveira, todos os domingos, a partir de 18
de outubro, às 20h30, e aos sábados e domingos,
no mesmo horário, em novembro, com texto de
Luciano Costa, direção de Lano de Lins e
produção da Hórus Visão Cênica. No elenco
estão Reyson Santos, Ricardo Vendramini,
Reinaldo Patrício, Paloma Almeida, Brunno de
Lavor e Lano de Lins.
Para provocar uma maior interatividade
com o público, o final da trama é escolhido pela
platéia, que tem três opções para o desfecho: 1 – a
mocinha escapa; 2 – a vilã vinga-se e 3 – nenhuma
das duas vence o conflito. É feita uma rápida
votação e encenado o final escolhido.

Divulgação

Comédia musical estréia
no Alfredo de Oliveira
Participações parodiadas de Amy Winehouse,
Beyonce Knowles, Brithney Spears, Whitney
Houston, Justin Timberlake, Lady Gaga, Michael
Jackson (in memoriam) e Madonna.
Jurema Jackson, Dorelha e Natasha são
três transformistas que vivem num barraco em
Casa Amarela. Certo dia recebem a visita do filho
adotivo de uma delas, Gabriel, que anuncia seu
casamento com Paloma, uma garota dondoca e
misteriosa. Totalmente contra a idéia do
casamento, as três fazem de tudo para acabar
com esse noivado, contando com a ajuda da
poderosa catimbozeira Severina. Porém,
Paloma, a “delicada noiva”, não é flor que se
cheire e não deixará barato, estando pronta para
morrer ou.. matar.

Lano de Lins participa do elenco e dirige Paloma para Matar,
que estréia no dia 18

Marcelo Lyra

Negro de Estimação
circula na periferia

S

Bolsa de
Intercâmbio
tem EDITAL
PRORROGADO

O

Ministério da Cultura (MinC), por
meio da Secretaria de Cidadania
Cultural (SCC), prorroga até 22 de
outubro as inscrições para a Bolsa de
Intercâmbio Cultura Ponto a Ponto. O convite
é feito a Pontos de Cultura de todo o país que
queiram trocar experiências de ação cultural
com um Ponto de outra cidade. Serão 200
bolsistas premiados com R$ 1,5 mil cada. O
investimento total é de R$ 300 mil.
A proposta do edital é promover a
convivência direta entre os representantes dos
Pontos de Cultura, o que permite ampliar a
troca de conhecimentos e o fortalecimento da
rede. A Bolsa de Intercâmbio Cultura Ponto a
Ponto vai selecionar 50 propostas entre dois
Pontos de Cultura de cidades diferentes. Cada
Ponto terá de indicar dois bolsistas, totalizando quatro por projeto.

OS 3 SUPER PORQUINHOS.
é atração no Valdemar de
Oliveira

Divulgação

Da investigação de diversas linguagens artísticas - teatro, dança, performance
e literatura - Kleber Lourenço criou Negro de Estimação

olo de teatro e dança, interpretado e criado pelo ator, bailarino e coreógrafo Kleber
Lourenço, o espetáculo Negro de Estimação – uma adaptação do livro Contos Negreiros, de
Marcelino Freire, com direção de Kleber Lourenço e co-direção de Marcondes Lima,
cumpre uma temporada itinerante por vários espaços alternativos de comunidades da periferia,
iniciada no Teatro Barreto Júnior, Pina, RPA 6.1, mês passado, prosseguindo nas sextas 02, 09 e 16 de
outubro, às 20h, realização do Visível Núcleo de Criação, com o incentivo do Funcultura do Governo do
Estado de Pernambuco.
Depois, o espetáculo cumpre a seguinte itinerância: dias 22, 23 e 24 de outubro, às 19h, no Colégio
Almirante Soares Dutra, RPA 1, Santo Amaro; dias 29, 30 e 31, às 19h, no Nascedouro de Peixinhos, RPA
2, Peixinhos; dias 04, 05 e 06 de novembro, às 19h, na Escola Pernambucana de Circo, RPA 3,
Macaxeira; 12 e 13 de novembro, às 19h, Sala Concrix do Centro de Convenções da UFPE, RPA 4,
Cidade Universitária; dias 19 e 20 de novembro, às 19h, no CSU de Areias, RPA 5, Areias e dias 26
e 27 de novembro, às 19h,na Escola Estadual Jordão Emerenciano, RPA 6.2, Ibura.
Indicação: 16 anos, informações pelos telefones 3232.3054, 8899.6627 e 8838.9699 ou
pelo site www.kleberlourenco.com.br
Como base para a construção dramatúrgica, Kleber Lourenço utiliza oito contos do livro Contos
Negreiros, do escritor pernambucano Marcelino Freire, ganhador do Premio Jabuti de Literatura
2006: Trabalhadores do Brasil, Alemães vão à guerra, Nação Zumbi, Esquece, Nossa Rainha, Curso
superior, Para Iemanjá e Meu negro de estimação. Eles abordam o preconceito racial sem nenhum
véu ou mesmo culpa. A cenografia é do artista plástico Bruno Vilela, os figurinos do diretor de arte
Luciano Pontes, a trilha sonora do produtor musical Zé Guilherme Allen, operação de som de Pedro
Vilela, produção executiva de Daniela Azevedo e Kleber Lourenço, designer gráfico – Fernando Silva,
fotografias de Marcelo Lyra e a criação de luz da lighting designer Luciana Raposo. Duração: 55 minutos.

Figurino e cenários bem coloridos de Os Três
Super Porquinhos são de Roberto Costa, que
também dirige o espetáculo

D

epois de montar Aladin, Uma Pequena Sereia e A Bela
e a Fera , espetáculos que marcaram de sucesso o
seu trabalho de 25 anos de teatro infantil, Roberto
Costa faz uma adaptação para o teatro de um clássico
infantil dos mais queridos pela garotada, Os Três Porquinhos,
recordista em montagens e adaptações para teatro e cinema
no mundo inteiro. O espetáculo pode ser visto todos os
domingos, às 10h30, no Teatro Valdemar de Oliveira
(Praça Osvaldo Cruz, s/n – Boa Vista, Recife. Ingressos:
R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 (meia). Maiores informações
pelos telefones 3222.1200 e 8714.6270 (produção).
A direção é de Roberto Costa, tendo no elenco:
Petreson Eloy (Bolinha), Leandro Albuquerque (Bola),
René Ribeiro (Bolão), Regina Piast (D. Porca), e Edhnaldo
Reis (Lobo). Direção, cenários e figurinos - Roberto Costa;

Coreografias - Mônica Vilarim; Iluminação - Doda;
Sonoplastia - Ciinha Costa.
Nesta montagem, preparo um espetáculo para crianças pequenas,
mas sem esquecer dos maiores, pois o espetáculo conta com um elenco
de atores que já atuaram em comédias e que vão dar um toque
especial a montagem, garantindo também a diversão dos pais. Os
cenários e figurinos são bem coloridos e, desta vez, também chegam
até o público, já que palco e platéia se misturam.As luzes da platéia
não serão desligadas. É uma inovação para quebrar aquele medinho
que toda criança tem do escuro. Vamos colorir as paredes com
cenário e luz e interagir muito com as crianças o tempo todo do
espetáculo, fazendo com que fique lúdico e recreativo. No final, as
crianças participam também da passeata pela paz na floresta, com
música, faixas, placas comandada pelo Lobo bom, adianta o
encenador Roberto Costa.
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•
Sesc Garanhuns marca presença no
Festival de Teatro de Garanhuns 2009,
com apresentações na unidade, no
Teatro Luiz Souto Dourado e no
Parque Ruber Van Der Linden: Filme
Noir, e o grupo Valvulados, no
Escritório Bar (18, às 20h).
•
O programa O Circo do Veio
Mangaba, com o ator e cantor Walmir
Chagas, é atração da Rádio Capibaribe,
a Jovem Cap (AM 1.240), todos os
sábados, das 16 às 17h30, e também
pela Internet, www.radiocapibaribe.com.br
•
Chega a Pernambuco a quarta e
última etapa do projeto Palco
Giratório, realizado pelo Sesc. Serão 12
apresentações do espetáculo Filme Noir,
da Cia. PeQuod, com texto de Gil
Vicente e direção de Miguel Vellinho. A
história de teatro de bonecos é inspirada no cinema norte-americano de
filmes criminais realizados a partir dos
anos 1940. As apresentações começam
no Sesc Piedade, em Jaboatão dos
Guararapes (7/10), e seguem para o
interior do Estado: Garanhuns (dias 10
e 11, às 20h), Caruaru (dias 12 e 13, às
20h), Triunfo (dias 15 e 16, às20h) e
Petrolina (dias 17, 18 e 19, às 20h).
•
Recebemos, e agradecemos, convite
do Funcultura, da Polys Editora , VII
Bienal Internacional do Livro e do
autor, para o lançamento do romance
O Rei do Zodíaco, de Valdir Oliveira, dia
11 de outubro, às 17h, no Centro de
Convenções. As ilustrações são de
Ronaldo Câmara, prefácio de
Raimundo Carrero e orelhas de Xico
Sá e Ivanildo Sampaio.
•
Nosso associado Batata, conhecido
pelas inúmeras campanhas publicitárias
e comerciais, está no elenco do filme
História de um Valente, sobre a vida de

Gregório Bezerra, .
•
No dia 16 de outubro, às 19h, na

Escola Antônio Timóteo, no bairro de
Bom Jesus, em Serra Talhada, será feito
o lançamento do Ponto de Cultura
Oficina de Criação, do Centro
Dramático Pajeú de Serra Talhada-PE,
que tem entre seus objetivos oportunizar educação artístico-profissional
através de oficinas continuadas.
•
No encerramento da programação da
Mostra SESC de Formas Animadas, dia
10 de outubro, no SESC Piedade,
haverá o lançamento do livro Arte do
Brincador no Mamulengo e no Bumba-meuBoi, de Marcondes Lima, arte-educador
e integrante do Grupo Mão Molenga.
•
Nathalia Bordallo, assistente de
produção do projeto Prêmio Nacional
de Expressões Afro-Brasileiras, deseja
saber os contatos de escolas e cursos
de teatro, dança, música e artes
plásticas. Quem quiser pode atendê-la
enviando as informações pelo e-mail
bordallo.prod@gmail.com
•
O ator, comediante e artista popular
Carlos Amorim, de Pernambuco, foi
selecionado entre centenas de candidatos do Brasil para participar do 6º
Festival Nacional de Piadas do Show
do Tom, da TV Record. Parabéns do
SATED-PE.

Festa de Aniversário
de José Francisco

Divulgação

O aniversariante
José Francisco
ladeado por
George Meireles
e Stela Saldanha

U

m encontro de muitos
profissionais das artes cênicas,
familiares e amigos. Foi assim a
festa do aniversário do nosso sócio José
Francisco Filho, professor da UFPE,
nos jardins do condomínio onde mora
sua irmã, d. Maria do Carmo Cavalcanti,
em Boa Viagem. Impossível citar o
nome de todos que por lá estiveram mas
vou lembrar de alguns que estavam
quando a reportagem do RIBALTA
Divulgação

Divulgação

Nosso associado Batata está no elenco
do filme sobre Gregório Bezerra

O

E

de escolas públicas da rede estadual. É
uma grande novidade, que oferece um
espetáculo de rua em vários locais de
Limoeiro, com patrocínio exclusivo do
Funcultura/Secretaria de
Educação/Fundarpe do Estado de
Pernambuco. Uma experiência inédita na
cidade e na zona rural.

Expressão Vocal

stão abertas as inscrições para a
Oficina de Expressão Vocal, a ser
ministrada pela atriz e fonoaudióloga
especialista em Voz, da UFPE, Leila Freias,
com aulas aos sábados, das 10 às 13h, de 07

a 28 de novembro, no Corpovida (Rua das
Graças, 68, Graças). Maiores informações e
inscrições pelos telefones (81) 3427.5987 –
3426.2892 – 3222.1850 e 9968.7822 ou
pelo e-mail leiladefreitas@hotmail.com

Cordel do Amor sem Fim

T

em estréia marcada para o dia 8 de
outubro, no Teatro Apolo, onde
cumprirá temporada, a peça Cordel
do Amor sem Fim, de Cláudia Barral, com
direção e produção de Samuel Manoel
Santos, projeto financiado pelo
Funcultura 2008 do Governo do Estado
de Pernambuco. Também integra a

produção a Postes Soluções Luminosas.
O figurino é de Agrinez Melo, música de
Josias Albuquerque, direção de arte de
Fernando Kehler e elenco formado por
Agrinez Melo (Carminha), Monalize
Mendonça (Tereza), Nana Sodré
(madalena e Antônio) e Thomaz Aquino
(José).

Pernambucanos
Pernambucanos

brilham
brilham
no
no Mundial
Mundial
de
de Tango
Tango
Roberto Pereira e Giselly
Andrade tiveram
boa participação no
Mundial de Tango

Espetáculos de rua
animam Limoeiro
Amor do Bumba Coração de Prata
pela Burrinha Florisbela, um texto
inédito da limoeirense e arteeducadora Sandra Fragoso, com direção
de Jadenilson Gomes, coreografias de
Deyvson Alves e elenco formado por
Charlon Cabral, Tarcísio Queiroz e um
corpo de baile de 13 bailarinos egressos

(Valdi Coutinho) documentou: Paula de
Renor, Simone Figueredo, Moisés Neto,
George Meireles, Stela Saldanha,
Romildo Moreira, Everaldo Gaspar.
Carlos Bartolomeu, Sérgio Veloso,Tiago
Andrade (lançando o novo CD no
próximo dia 15), Nilza Lisboa, Zé Brito,
Jomard Muniz de Britto, Carlos André
Cavalcanti (também aniversariante e
sobrinho) e Jamisson Ferreira, dentre
outros.

N

o mês de agosto aconteceu, na
cidade de Buenos Aires
(Argentina), a 7ª Edição do
Campeonato Mundial de Baile de Tango.
O evento, que contou com mais de 427
participantes inscritos de 25 países, teve
a participação do casal de bailarinos
Giselly Andrade e Roberto Pereira
(Recife-PE), que competiram nas rondas
classificatórias com o tema Gallo Ciego.
Eles figuraram na 54ª colocação no
tango de escenário, obtendo a maior
pontuação entre os brasileiros

participantes com 7,083. Com esse
resultado, foram convidados a participar
do Festival Internacional de Tango
também na Argentina, em setembro de
2010. Para eles foi uma grande
realização e o objetivo agora é divulgar
cada vez mais o trabalho pelos estados
brasileiros, mostrando um pouco da
dança porteña e demais ritmos da dança
de salão e se preparar para o Mundial de
Tango 2010. Para ver o trabalho do casal
é só acessar
www.robertopereiradancas.blogspot.com

Mês de Outubro
Dia 03 - Maria Oliveira; 05 - Danilo Moreno, Joelma Tavares e Severino Florêncio;
07 - Felipe Madureira e Viviane Madureira; 08 - Leda Oliveira; 12 - Helijane Rocha;
Marizete Alencar, Edhnaldo Reys, Marcelo Sena, Paula Pessoa e Willames 16 Ariele Mendes, Aleksandra Duran e Luana Mourato; 18 - Ana Brasileiro, Claudia
Valença e Marilu Oliveira; 20 - Batata e Luciana Barros; 21 - Regina Medeiros; 22 Gildete Santiago; 23 - Adriana De Cássia; 25 - Valdi Coutinho e Wellington Lima;
26 - Flávio Leimig; 27 - Márcia Cruz e Val De Andrade; 28 - Bruno Britto; 29 Rafaelle Carvalho e Rayana Carvalho; 31 - Eddie Monteiro

