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MUSICAL INFANTIL 
CINDERELA... DE GATO E SAPATO 
De 3 a 25 de maio

MUSICAL INFANTIL 
UM CHÁ PARA ALICE 
De 3 de maio a 1 de junho

DANÇA INFANTIL 
ENTRELACE 
Até 1 de junho

FESTIVAL DE VÍDEODANÇA 
DANÇA EM FOCO 
Abertura: 26 de maio

TEATRO 
DONA MULATA E TRIUNFO 
De 8 a 18 de maio

TEATRO 
SACCO E VANZETTI 
Até 25 de maio

TEATRO 
QUALQUER GATO VIRA-LATA TEM 
UMA VIDA SEXUAL MAIS SADIA 
QUE A NOSSA 
Até 7 de junho

TEATRO 
KALOCAINA 
De 8 de maio a 13 de junho

EXPOSIÇÃO 
LINHAS E LÍNGUAS, CURT 
NIMUENDAJÚ E OS ÍNDIOS NO 
BRASIL 
De 25 de abril a 26 de agosto

CONCERTO 
A LONA TEM CONCERTO 
Dia 31 de maio

MÚSICA 
TRIBUTO A SÁ E GUARABYRA 
Dia 16 de maio

CURSO  
CAPTAÇÃO E LEIS DE INCENTIVO 
A CULTURA 
Início dia 6 de maio - com Regina Levy

OFICINA 
REGÊNCIA DE ÓPERA - FIDELIO, 
DE BEETHOVEN 
De 17 a 19 de julho - Inscrições 
abertas!

WORKSHOP 
FORMATAÇÃO DE PROJETOS 
CULTURAIS E SOCIAIS 
Dia 26 de julho - Inscrições abertas!

NOTÍCIA: 
UM TAL DON GIOVANNI EM BREVE! 
Dias 7 e 8 de junho.

SHOWS DE 
LANÇAMENTO  
DO NOVO CD DO  
GÓ GÓ BOYS
Dias 24 e 25 de maio
Promoção Ouro Verde



Agenda Cultural Ouro Verde Produções  -  Ed. 36  |  Maio de 2014

Dias 24 e 25 de maio, sab às 21h30 e dom às 20h30

Solar Botafogo 
Rua General Polidoro, 180 - Botafogo - RJ 
Informações: (21) 2543-5411 
www.solardebotafogo.com.br 
Ingressos: R$ 50,00 (inteira) 
Compras antecipadas na bilheteria do teatro ou 
pelo site www.ingresso.com 
Classificação: Livre

LISTA AMIGA OURO VERDE!  
FIQUE LIGADO!

A partir do dia 5 de maio, os primeiros 50 
que solicitarem entrar na lista amiga ganham 

60% de desconto na compra do ingresso.  
Envie e-mail com assunto “Gó Gó Boys” 

para agenda@ouroverdeproducoes.com.br 
informando seu nome, dia de preferência e 
telefone e aguarde contato. Promoção para 

ingresso individual, não cumulativa. 

Tem gente que adora botar a boca no trombone. 
No caso deles, a boca é o trombone. E o baixo, a 
guitarra, a bateria, o trompete... O instrumento que 
eles quiserem. Munidos apenas de suas vozes e 
pedais de efeito, eles formam a banda vocal Gó Gó 
Boys, que lança agora seu CD de estreia homônimo 
(Saladesom Records), em dois shows imperdíveis, 
dias 24 e 25 de maio, no Solar Botafogo.

Sim, o trocadilho no nome já dá uma ideia da 
tônica do grupo carioca, criado em 2011 por Cicero 
Melo, Fabiano Lacombe, Marcelo Rezende, Marcio 
Pizzi e Rafael Pissurno. E as 11 faixas do primeiro 
álbum, todas de autoria própria, fazem rir ao 
mesmo tempo que demonstram a impressionante 
capacidade vocal do quinteto.

Os Gó Gó Boys vão da dance music ao pop rock 
dos anos 80, passando pelo baião elétrico e um 
típico partido alto, sempre brincando com os 
clichês de cada estilo. Isso tudo, vale lembrar, 
usando apenas vozes e pedais de efeito. Os 
rapazes são bons de boca. 
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CAPA

SHOWS DE LANÇAMENTO  
DO NOVO CD DO GÓ GÓ BOYS

Realização:

http://novosite.ingresso.com/rio-de-janeiro/home/espetaculo/show/go-go-boys/centro-cultural-solar-de-botafogo-show
mailto:agenda@ouroverdeproducoes.com.br
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AGENDA

MUSICAL INFANTIL

MUSICAL INFANTIL

CINDERELA... DE GATO E SAPATO 
Texto e Direção: Alessandro Dovalle
Direção: Leandro Bispo e Renato Calvet

UM CHÁ PARA ALICE
Texto, Direção e Coreografia: Dharck Tavares

“Cinderela... de gato e sapato” é um musical com o 
requinte dos espetáculos da Broadway, que conta 
a história da Cinderela, uma jovem que vive como 
empregada na sua própria casa e sofre com as 
maldades de sua madrasta e de suas irmãs postiças.  
Sonhadora, ela mantém vivo o desejo de encontrar 
o seu príncipe encantado e se tornar uma Princesa. 
Elenco: Aléxia Pires (Cinderela), Renato Calvet / 
Arthur Rozas (Príncipe), Cristiano Melo / Diego 
Luri (Ministro), Beta Brito / Camila Maia (Madrasta), 
Isabela Vieira (Irmã), Kelly Morales (Irmã) e Cláudia 
Benevides (Fada).

De 3 a 25 de maio, sáb e dom, às 16h

Teatro Imperator - Centro Cultural João Nogueira 
Rua Dias da Cruz, 170 - Méier - RJ 
Informações: (21) 2596-1090 ou 2597-3897 
Duração: 60 min Classificação: Livre 

Inspirado no livro de Lewis Carroll ‘Alice no País das 
Maravilhas’, o clássico da literatura mundial ganha 
roupagem no estilo dos musicais da Broadway com dança, 
música e fantoches. Na trama, Alice é uma jovem de 17 
anos está cansada de sempre receber ordens da irmã, até 
que um dia avista um intrigante coelho branco apressado 
passar na floresta e decide segui-lo. Com o objetivo de 
alcançar o rápido coelhinho, que a todo momento retira 
um relógio do bolso, Alice cai dentro da toca dele: a porta 
para o ‘País das Maravilhas’. Ao passear por essa terra 
mágica, vai conhecendo diversos personagens: a lagarta 
conselheira, um exército de cartas, a malvada Rainha de 
Copas, o gato alegre que some e aparece, o chapeleiro 
maluco e outros. Elenco: Rayssa Bentes (Alice), Hugo Faro 
(Coelho branco), Dharck Tavares (Gato), Rodrigo Fernando 
(Rainha de Copas), Raí Valadão (Chapeleiro Maluco), Zé 
Júnior (stand-in de Chapeleiro) Kelly Maurelli - Luna Lima 
(cartas), Juliana Xavier (voz -Lagarta conselheira) e Ricky 
Tavares (voz - maçaneta da porta).

Ingresso: R$ 25,00 (inteira) - venda na bilheteria do 
teatro e pelo www.ingresso.com 
Clube do assinante do jornal O GLOBO:  
20% de desconto

De 3 de maio a 1 de junho, sáb e dom,  
às 16h

Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping 
Av. Dom Helder Câmara, 5474 - 2º Piso - 
Cachambi - RJ 
Informações: (21) 2595-8245  
Duração: 60 min Classificação: Livre 
Ingresso: R$ 40,00 (inteira)
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AGENDA

DANÇA INFANTIL

TEATRO

ENTRELACE
Concepção, Coreografia e Direção Artística: Andrea Elias

DONA MULATA E TRIUNFO
Direção e dramaturgia: Miguel Pinheiro

Um espetáculo de dança contemporânea para a família, onde 
a plateia é convidada ao encontro com o outro e a perceber 
sutis espaços de relação e convivência. Tudo começa antes 
mesmo do público entrar no teatro. Uma experiência muito 
diferente, onde palco e plateia se misturam em espaço comum, 
com um jogo de luz que chama a atenção, principalmente dos 
pequenos movimentos surpreendentes e divertidos executados 
por bailarinos, que chegam tão pertinho que quase encostam 
na gente. Pesquisa e performance: Andrea Elias, Carina Nagib, 
Heder Magalhães e Tânia Ikeoka. Realização: Teatro Xirê.

Até 1 de junho, sáb e dom, às  16h

Teatro Cacilda Becker - Rua do Catete, 338 - Catete - RJ (Próximo 
ao metrô do Largo do Machado). 
Informações e Reservas: (21) 98358-4830 - Tania 
Duração: 50 minutos  Classificação: Livre 

“fui?” é um projeto que busca a raiz portuguesa e 
africana no ‘abrasileiramento do Brasil’, e visa refletir, 
de forma participativa, sobre a Singularidade e 
sincretismo na formação das cidades portuárias. 
Iniciado em 2013, o projeto integrou o programa 
oficial do Ano de Portugal no Brasil e contou com 
o apoio da FUNARTE. “Dona Mulata e Triunfo”, uma 
hilariante história de amor que nos leva a revisitar 
o Brasil considerando o  encontro entre os homens 
brancos, pretos e indígenas. A narrativa é uma viagem 
sem tempo. O percurso dos personagens inicia‐se no 
tempo da  escravatura, passando pela miscigenação 
e desaguando na vertiginosa  transformação do Brasil 
atual. Esta montagem foi pensada a partir do resgate 
da cultura popular da região portuária do Rio de 
Janeiro, considerado o maior porto de comércio de 
escravos do mundo. Ali, povos diversos se encontraram, 
comerciaram olhares, acasalaram ideias e nessa 
erupção foi nascendo o Brasil. Com um novo olhar, 
esta narrativa teatral traz a palco os pormenores 
esquecidos deste lugar de encontro, expondo em 
cada cena os desejos e as memórias convocadas pelos 
dois personagens. A atriz brasileira Marisa Francisca e 

o ator da Guiné-Bissau Welket Bungué vão 
se rebelar contra as amarras de Cronos e 
narrar deliciosas histórias sob a direção do 
português Miguel Pinheiro, diretor artístico da 
10pt . 

De 8 a 18 de maio, ter, qua, qui, sáb e dom às 19h

Pedra do Sal 
Rua Argemiro Bulção S/N – Saúde - RJ 
Duração: 60 min 
Entrada Franca Classificação: Livre

Ingresso: R$ 10,00 (inteira) 
Lotação: 50 lugares (fazer reserva)
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AGENDA

FESTIVAL DE VIDEODANÇA 

DANÇA EM FOCO 
Em sua 12ª edição, o Festival Internacional de 
Vídeo & Dança traz novidades. A abertura será no 
dia 26 de maio na Maison de France. No MAR - 
Museu de Arte do Rio, a convidada internacional 
Andrea Davidson, multiartista e coreógrafa 
independente que residente há 20 anos na França, 
fará palestra e oferecerá oficinas. Na Convocatória 
da MIV - Mostra Internacional de Videodança, 200 
videodanças foram inscritos e 72 selecionados 
pela curadoria. Os vídeos poderão ser vistos em 
maio no MAR e em junho no Teatro Cacilda Becker. 
A MIV do dança em foco 2014 será marcada pela 
diversidade. Serão apresentados videodanças 
oriundos de 24 países, incluindo vídeos de artistas 
da República Dominicana, do Irã e da Eslováquia. 
Além disso, o público poderá participar dos 2 
Diálogos e conversar com nossos convidados em 
junho, no Teatro Cacilda Becker.

Abertura  
DIa 26 de maio 
Maison de France 
Av. Presidente Antônio Carlos, 58 - Centro - RJ 
Informações: (21) 2544-2533

Andrea Davidson (convidada internacional) 
- Palestra - Dia 31 de maio às 18h 
- Oficina - De 27 a 30 de maio, das 14h às 18h e 
Dia 31 de maio, das 13h às 17h  
Inscrições gratuitas até 15 de maio pelo 
www.dancaemfoco.com.br

Diálogos 
Dia 4 e 6 de junho 
Teatro Cacilda Becker 

Exibição dos vídeos selecionados 
dias 28, 29 e 31 de maio no MAR 
de 4 a 8 de junho no Teatro Cacilda Becker

Teatro Cacilda Becker 
Rua do Catete, 338 - Largo do Machado - RJ 
Informações: (21) 2265-9933

MAR - Museu de Arte do Rio 
Praça Mauá, 5, Centro - RJ 
Informações: (21) 3031 2741

http://www.coletive.net
https://www.facebook.com/camiseta.tal
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AGENDA

TEATRO

TEATRO

SACCO E VANZETTI
Direção: Luiz Fernando Lobo

QUALQUER GATO VIRA-LATA TEM UMA VIDA SEXUAL MAIS 
SADIA QUE A NOSSA
Texto: Juca de Oliveira  Direção: Bibi Ferreira

A Cia. Ensaio Aberto estreia SACCO E VANZETTI, 
de Maurício Kartun, pela primeira vez no Brasil. O 
espetáculo faz parte da Exposição: O GOLPE – 50 
ANOS DEPOIS, também em cartaz no Armazém 
da Utopia, ocupado há 3 anos pela Companhia. 
A encenação parte do célebre caso de Nicola 
Sacco e Bartolomeu Vanzetti, sapateiro e peixeiro, 
imigrantes italianos, acusados e condenados 
injustamente por assassinato, em 1927, nos 
Estados Unidos. Elenco: Adriano Soares (Cesare 
Rossi), Anna Mendes (Mary Splain), Bruno 
Peixoto, Carol Araújo (Rosa), Danielle Oliveira, 
Diego (Stewart), Douglas Amaral (Bartolomeu 
Vanzetti), Gilberto Miranda (Nicola Sacco), João 
Rafael Schuler (Levangie), João Raphael Alves 
(Thompson), Luiza Moraes, Miguel Pinheiro 
(Medeiros), Ruben Gabira (Katzmann), Tuca Moraes 
(Luigia Vanzetti).

A peça retrata a vida de três jovens que estão 
iniciando a vida adulta e vivem as dificuldades de 
uma experiência amorosa. Decepcionada, após 
romper com seu quase namorado, Tati se refugia 
no auditório da faculdade para chorar, sem se 
dar conta de que está no meio da palestra de um 
professor de Biologia sobre o evolucionismo de 
Darwin. Para o espanto da moça, o jovem cientista 
elucida o porquê das desventuras amorosas das 
pessoas e afirma que as leis da natureza estão 
sendo infringidas. Extasiada com a revelação, Tati 
o convence de que ela é sua tese e recorre à sua 
ajuda na reconquista de Marcelo. Elenco: Monique 
Alfradique (Tati), Victor Frade (Conrado) e Marcos 
Nauer (Marcelo).

Até 25 de maio, qui, sex e sáb às 21h e dom às 20h

Armazém da Utopia 
Av. Rodrigues Alves,  Armazém 6 - Cais do Porto - RJ 
Informações: (21) 2253-8726 /2516-4857 
Duração: 90 min Classificação: 12 anos 
Ingresso: R$ 40,00 (inteira) 

Até 7 de junho, sex e sáb às 23h

Teatro das Artes - Shopping da Gávea 
Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea - RJ 
Informações: (21) 2540-6004 
Duração: 90 min Classificação: 16 anos 
Ingresso: R$ 80,00 (inteira) 

https://www.facebook.com/CamisariaDemoro
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AGENDA

TEATRO

CONCERTO

KALOCAÍNA de Karin Boye
Direção: Michel Bercovitch
Adaptação para o teatro: Mauro Ventura Alves e Michel Bercovitch

A LONA TEM CONCERTO
CIA. BACHIANA BRASILEIRA INAUGURA PROJETO COM MÚSICA BRASILEIRA
Direção e Regência: Ricardo Rocha

Numa sociedade sem classes, onde não existem 
pobres, nem ricos, mas as funções e hierarquias 
sociais são bem delimitadas, olhos e ouvidos 
eletrônicos da polícia vigiam o interior de cada 
apartamento, mesmo à noite, através de raios 
infravermelhos. No metrô e nas ruas, cartazes 
advertem: “Ninguém pode estar seguro! Quem 
está ao seu lado pode ser um subversivo!” Nesta 
atmosfera já asfixiante, Leo Kall, cientista da Cidade 
Química nº 4 - que acredita no Estado Mundial e 
em seus princípios - descobre a droga sonhada por 
todos os profissionais de informação: a Kalocaína.

Com apenas uma dose, sem tortura alguma, todo 
indivíduo que tenha ideias associais confessa 
alegremente e sem reservas sua culpa. Elenco: 
Alice Assef e Brigida Menegatti (Stand in - Linda), 
Alexandre Varella (Leo Kall), Louri Santos (Edo 
Rissen), Tatsu Carvalho (Vay Karrek), Tatiana 
Menezes (cidadão 288), Felipe Martins (cidadão 

Com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e apoio 
da Ouro Verde, o projeto A LONA TEM CONCERTO, que vai 
levar música de qualidade às lonas e arenas culturais da 
cidade em eventos mensais, tem início na Arena Cultural 
Dicró. MBC - Música Brasileira de Concerto - é o programa 
que a orquestra da Cia. Bachiana Brasileira interpretará no 
concerto inaugural.

Dia 31 de maio, sáb às 20h

Arena Cultural Carlos Roberto de Oliveira - Dicró 
Parque Ary Barroso - Penha - RJ 
(próximo à estação ferroviária) 
Informações: (21) 2245-0058 ou 3486-7643 
Duração: 70 min 
Entrada franca

135), Henrique Neves (cidadão 331). Realização: 
Atelier do Ator.

De 8 de maio a 13 de junho, qui e sex, às 20h

Teatro Gláucio Gill 
Praça Cardeal Arco Verde S/N - RJ 
Informações: (21) 2547-7004 
Duração: 90 min 
Ingresso: R$ 30,00 (inteira)  
Classificação: 14 anos



Agenda Cultural Ouro Verde Produções  -  Ed. 36  |  Maio de 2014

Baukurs Cultural 
Rua Goethe 15 - Botafogo - RJ 
Informações: (21) 2294-6017 
www.baukurs.com.br 
Entrada Franca

Página 7

AGENDA

EXPOSIÇÃO

LINHAS E LÍNGUAS, CURT NIMUENDAJÚ E OS ÍNDIOS NO BRASIL
de Curt Unckel
Alemão de Jena, Curt Unckel viveu mais de 40 anos entre 
índios brasileiros relatando, com detalhes, seus costumes, 
riquezas materiais e línguas, em um trabalho que resultou 
na catalogação de mais de 50 etnias indígenas. O resultado 
desse trabalho estará à mostra em um evento iconográfico e 
audiovisual, organizado pela produtora cultural Simone Melo, 
que tem no currículo várias exposições sobre a cultura indígena 
feitas no Museu do Índio. O evento reúne fotos e desenhos do 
etnólogo, além  da instalação, em escala real, do mapa etno-
histórico dos índios e das suas línguas no Brasil, na primeira 
metade do século XX. O material exposto terá legendas em 
português e alemão. A exposição será ilustrada com objetos 
contemporâneos de algumas culturas indígenas, citadas nas 
aventuras antropológicas de Nimuendajú, fornecidas pelo 
Museu do Índio, assim como filmes históricos correspondentes 
à época das expedições.  No evento, uma instalação vai 
apresentar exemplos de línguas indígenas, selecionados por 
Charlotte Emmerich, pesquisadora e especialista nesse acervo, 
aposentada do núcleo de Antropologia no setor de linguística 
do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

De 25 de abril a 26 de agosto, seg a sex, das 10h às 16h, e 
sáb, das 12h às 17h

MÚSICA

TRIBUTO A SÁ E GUARABYRA
com Sérgio Coelho e Ronaldo Caudilho
Há quarenta anos era lançado o LP “Nunca”, que marcaria o início 
da carreira fonográfica da dupla Sá e Guarabyra. Desde então, a 
dupla lançou dezenas de trabalhos em disco, “emplacou” vários 
e marcantes sucessos na MPB, fez trilhas musicais e realizou um 
sem-número de shows por todo o Brasil. Neste tributo, Sergio 
Coelho e Ronaldo Caudilho, que tiveram forte influencia dos 
dois compositores em suas formações musicais, fazem um 
passeio pela vasta obra da dupla e mostram também outras 
parcerias distintas do carioca Luiz Carlos Sá e do baiano de Barra, 
Gutemberg Guarabyra.

Dia 16 de maio, sex às 20h

Sesc Nova Iguaçu 
Rua Dom Adriano Hipólito, 10 - Moquetá 
Informações: (21) 2797-3426 / 2797-3046 
Ingresso: R$ 8,00 (inteira)  Associados Sesc: R$ 2,00  
Duração: 75 minutos   Classificação: 16 anos 
Grátis para participantes do programa de comprometimento e 
gratuidade (PCG).

www.baukurs.com.br
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CURSO

CAPTAÇÃO E LEIS DE INCENTIVO A CULTURA
com Regina Levy
Uma das maiores preocupações dos gestores de 
projetos culturais normalmente é sobre como 
e onde captar recursos. Identificar quais são as 
possíveis fontes disponíveis através de noções 
necessárias para captação de recursos, e também, 
esclarecer o funcionamento das Leis de Incentivo 
a serem utilizadas para auxiliar na venda de seus 
projetos culturais são os objetivos deste curso. 

De 6 a 27 de maio, somente terças das 18h30 às 
21h30

Cinédia Cena Criativa 
Rua Santa Cristina, 5 - Glória - RJ 

AGENDA

Estacionamento próximo ao local 
Informações: (21) 2221-2633 
cinediacenacriativa@gmail.com 
Investimento: R$ 350,00 

OFICINA

REGÊNCIA DE ÓPERA
Direção Artística: Ricardo Rocha
A 2ª Oficina de Regência de Ópera do Rio de 
Janeiro, 2014, uma produção da Sociedade Musical 
Bachiana Brasileira - SMBB em conjunto com a 
Conservatório Brasileiro de Música - CBM-CeU, 
traz o projeto Fidelio, de Beethoven (ópera em 2 
atos), voltado para regentes e cantores. Contará 
com a pianista Eliara Puggina e a professora de 
canto Lorena Espina (Argentina-Áustria-Brasil). 
O diretor artístico e professor de regência é o 
maestro Ricardo Rocha. A Oficina é aberta a alunos 
(regentes ou cantores) ativos e ouvintes. 

Inscrições abertas! 
De 17 a 19 de julho, qui a sáb, das 8h às 17h 
(com 2h de intervalo)

Conservatório Brasileiro de Música e  
Sala de Música da SMBB 
Informações: cbb.oficinadeopera@gmail.com 

Carga Horária: 21 horas 
Investimento: R$ 600,00 (ativos);  
R$ 400,00 (ouvintes) 
Certificado emitido pelo CBM-CeU em conjunto 
com a Sociedade Musical Bachiana Brasileira 
Classe: mínimo de 24 alunos, com máximo de 12 
alunos ativos (6 em regência e 6 em canto).

mailto:cinediacenacriativa@gmail.com

https://www.facebook.com/linda.olivia.71
mailto:cbb.oficinadeopera@gmail.com
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WORKSHOP

LEIS DE INCENTIVO CULTURAL 
com Ananda Niño

O workshop orienta a todos os interessados no 
sistema de Incentivo à Cultura e sua disseminação. 
Analisa conceitos em Marketing, auxilia na formatação 
de projetos e apresentação ao patrocinador, oferece 
atividades práticas e dinâmicas com atenção aos 
projetos dos participantes, para adequações às 
Leis Rouanet (Federal), ProAC (ICMS - Estadual) e 
Mendonça (ISS - Municipal) e aos editais culturais. 
Apresentação, Objetivos, Justificativa, Cronograma de 
execução e de desembolso, Preparação de orçamento, 
planilha financeira, e outros itens estão no programa.  

- Marketing é pesquisa; Projeto é resultado

- Leis de incentivo (Rouanet, ICMS e ISS)

- Agregando valor ao Patrocinador

- Projetos específicos para editais

Terá a presença da palestrante convidada Anacris 
Monteiro, especialista em liberação, administração 
e prestação de contas de recursos incentivados e 
conveniados há mais de 7 anos, diretora da  
Ouro Verde Produções.

Inscrições abertas! 
Dia 26 de julho, sáb, das 9h às 18h

SBB - Centro cultural 
Rua Buenos Aires, 135 - Centro - RJ 
Próximo ao metrô Carioca  
Informações: (21) 99999-2611 
workshop@astrezeartes.com.br 
http://anandanino.wix.com/workshop 
Carga Horária: 9 horas

Investimento: R$ 200,00 
Estão incluídos: 
- Material didático 
- CD multimídia 
- Aula multimídia 
- Certificado

PROMOÇÕES!

- Desconto de 5% para nossos leitores. Basta 
mencionar a Ouro Verde no ato da inscrição;

- Você pode ganhar até 90% de desconto neste 
curso. Até 25/05, você ganha 30% de desconto 
para cada amigo pagante integral que indicar!!!

Bacharel em Marketing, pós-graduada em 
gestão de projetos, diretora de produção 

licenciada pelo MTE com DRT 03.568, trabalha 
na TV Globo, fundadora da astreze artes 
Produções e ministra cursos sobre leis de 

incentivo cultural e social desde 2009 no RJ e SP.

Bacharel em 
Administração de 

Empresas, pós-graduada 
em logística, produtora 
e prestadora de contas 

de projetos incentivados 
e conveniados, é 

fundadora e diretora da 
Ouro Verde Produções, 

tendo atuado em 
diversos projetos 

culturais no RJ.

Palestrante  

Ananda Niño

Palestrante convidada  

Anacris Monteiro

Realização: Apoio:

workshop@astrezeartes.com.br

http://anandanino.wix.com/workshop
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NOTÍCIAS

UM TAL DON GIOVANNI, EM BREVE!

Contabilidade que vai 
além da conta.

A produção do espetáculo UM TAL DON GIOVANNI 
já está a mil por hora. Com realização do Rio Vocal 
Studio e produção da Ouro Verde Produções, a 
ópera ícone Don Giovanni, de Mozart, baseada 
no personagem fictício Don Juan, geralmente 
tido como símbolo da libertinagem, mostra a 
possibilidade de uma nova roupagem para um 
clássico, incluindo elementos eletrônicos digitais 
criados pelo maestro e arranjador Wagner Caetano. 
Serão realizados dois espetáculos em junho, no 
Teatro Municipal de Niterói, com Direção Musical 
de Teresa Fagundes, Direção Cênica de Francisco 
Neves e Concepção de Fernando Portugal. 
O elenco é composto por Allan Souza (Don 
Giovanni), Patrick Oliveira (Leporello), Loren Vandal 
(Donna  Anna), Guido Rossmann (Comendattore), 
Jacques Rocha (Don Otavio), Tania Novak (Donna 
Elvira), Fernanda Gollo (Zerlina), Marcio Louzada 
(Masetto). A pianista é Dília Tosta e a narração é de 
Wilson Filho. 

Dias 7 e 8 de junho de 2014

Teatro Municipal de Niterói - RJ 
Rua XV de Novembro, 35 - Centro - Niterói - RJ 
Informações: (21) 2620-1624 
Horários: sábados às 20h e domingos às 19h 
Ingressos: R$ 40,00 (inteira) R$ 20,00 (meia) 
À venda na bilheteria do teatro ou através do 
ingresso.com  
Promoção com desconto de 25% para compras até 
23/05 no ingresso.com

Duração: 120 minutos 
Classificação: Livre

Curta a página da Ouro Verde no facebook e fique 
por dentro de promoções para os espetáculos! 
https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes 

Realização: 

Rio Vocal Studio

Produção:

Apoio:

Patrocínio:

http://www.confiare.com.br
https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes


Curta 

nossa fanpage

AOS NOSSOS LEITORES
A Agenda Cultural Ouro Verde possui links em sua versão “pdf”. Sempre que houver endereços 
para internet e e-mails, clique no link para abri-los em seu navegador. Essa versão pode ser 
acessada pelo nosso site oficial ou enviada para seu e-mail. Solicite o recebimento pelo e-mail  
agenda@ouroverdeproducoes.com.br.
*Possíveis alterações na programação anunciada são de responsabilidade de cada produção.

SERVIÇOS
Liberação, administração e prestação de contas de recursos incentivados (Patrocínio e •	
Convênio)
Produção de projetos culturais (todas as etapas)•	
Elaboração, adequação, inscrição e acompanhamento de projetos em editais, leis de incentivos •	
(municipal, estadual e federal) e convênios.
Divulgação de projetos e eventos culturais em publicação própria mensal - Agenda Cultural •	
Ouro Verde

EQUIPE
Anacris Monteiro - Direção, Produção e Prestação de Contas
Marcos Monteiro - Produtor Executivo e Assistente de Prestação de Contas
Greice Yurie - Produtora Executiva e Assistente de produção

CONTATOS
X http://www.ouroverdeproducoes.com.br
K Tel.: (21) 2268-6671
E contato@ouroverdeproducoes.com.br 
B https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes

COMO PUBLICAR NA AGENDA CULTURAL
A Ouro Verde divulga gratuitamente, projetos e eventos culturais de realização no estado do RJ. 
Para incluir sua divulgação no próximo mês, envie, até o dia 20, uma imagem (foto ou cartaz) e 
as informações completas (título, área cultural, data ou período, horário, local, endereço, telefone 
para informação com DDD, duração, classificação etária, valor do ingresso), para o e-mail  
agenda@ouroverdeproducoes.com.br. Disponibilizamos mais espaço para projetos e eventos que 
ofereçam promoção aos nossos leitores. 

COMO ANUNCIAR NA AGENDA CULTURAL
Disponibilizamos espaços para divulgação de serviços e produtos através de nossos BANNERS. 
Consulte nossos preços e pacotes promocionais através do e-mail exclusivo da agenda cultural: 
agenda@ouroverdeproducoes.com.br

EQUIPE DE EDIÇÃO DA AGENDA CULTURAL
Editoria: Anacris Monteiro
Design Gráfico: Vanessa Doria
Revisão de texto: Antonio Cerdeira

https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes
http://www.ouroverdeproducoes.com.br
mailto:contato@ouroverdeproducoes.com.br
https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes
mailto:agenda@ouroverdeproducoes.com.br

