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CAPA

CASSIA RAQUEL

Um talento conquistando seu espaço!
Com uma belíssima voz, Cássia Raquel, começou
a cantar e emocionar o público na igreja. Filha de
pastor, a cantora, hoje com 27 anos, sempre se
destacou como solista, em grupos vocais e corais,
como o Coral Brasil Ensemble-UFRJ sob a regência de
Maria José Chevitarese.
Há 5 anos atua em musicais profissionais, tendo
estreado em “Hair”, após ser selecionada para as
temporadas do RJ e de SP (2010). De lá pra cá vem
integrando elencos de diversos musicais, obtendo
grande êxito em concursos e conquistando o
destaque merecido. Dentre suas conquistas, foi
finalista do “Ídolos” (Record - 2008) e campeã do
“Máquina da Fama” (SBT - 2014). Participou da
última turnê de “New York, New York” (2013), onde
interpretava várias personagens com vozes e timbres
distintos, destaque no solo de “Why don’t you do
right”, além do trio de negras.
Foi convidada para atuar em “Milton Nascimento Nada Será Como Antes” (turnês RJ, SP, Curitiba e MG 2012 a 2014), “Então é de novo Natal” Julieta de Serpa
(2012) e em “Todos os musicais de Chico Buarque em
90 minutos” (2014), onde encarou o desafio de, em
três dias, substituir uma das atrizes, na turnê em SP.
No próximo dia 15, Cássia Raquel estará no elenco de
“S’imbora, O Musical - A História de Wilson Simonal”,
com Ícaro Silva no papel de Simonal. Ela interpretará
Sarah Vaughan, com dueto junto a Ícaro e também,
uma das Imperialetes, assistentes de palco de um dos
comunicadores mais importantes do Brasil, Carlos
Imperial.
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CAPA

S’IMBORA, O MUSICAL
A HISTÓRIA DE WILSON SIMONAL
Texto: Nelson Motta e Patrícia Andrade
Direção Pedro Brício
O musical é protagonizado por Ícaro Silva e traz
no roteiro mais de 40 clássicos populares, como
‘Sá Marina’, ‘País Tropical’, ‘Lobo bobo’ e ‘Mamãe
passou açúcar em mim’. Com direção de Pedro
Brício, texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade,
direção musical de Alexandre Elias, arranjos
de Max de Castro e produção da Planmusic, o
espetáculo conta a história de um dos maiores
ídolos do país, que rivalizava com Roberto Carlos
em popularidade em 1970, homenageando
também o próprio Rio de Janeiro, seus célebres
programas de auditório, suas lindas mulheres e
sua inigualável produção cultural. O elenco conta
com Thelmo Fernandes (de “O Estranho Caso do
Cachorro Morto”), Gabriela Carneiro da Cunha (de
“Maratona”), Gabriel Staufer (de “O Grande Circo
Místico”), Kadu Veiga (de “Nunca Nade Sozinho”),
Victor Maia (de “Quase Normal”), Marino Rocha
(de “A Peça do Gordinho”), Marina Palha (de “Rock
in Rio – O Musical”), Jorge Neto (de “O Rei Leão”),
Paulo Trajano (de “Pedras nos Bolsos”), Cássia
Raquel (de “Milton Nascimento - Nada Será Como
Antes”), Dennis Pinheiro (de “Sociedade Ambulante
S/A”), Lívia Guerra (de “As Paparutas”), Natasha
Jascalevich (de “O Grande Circo Místico”), Kotoe
Karasawa (de “Godspell”), Ariane Souza (de “O
Príncipe dos Porquês”) e as crianças JP Rufino e JD
d´Aleluia.
De 16 de janeiro a 12 de abril, qui a sáb, 20h dom às 18h
Teatro Municipal Carlos Gomes
Praça Tiradentes, 19 - Centro - RJ
Informações: (21) 2232-8701
Ingresso: qui, sex e dom: R$ 80,00
e sáb: R$ 90,00 (inteira)
Classificação: 12 anos
Vendas pelo www.compreingressos.com
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AGENDA
TEATRO INFANTIL

A BELA E A FERA

Direção: Allan Ragazzy
O encanto de “A Bela e a Fera” é uma divertida adaptação musical do conto
francês La Belle et la Bête. O espetáculo conta a história de um príncipe que foi
transformado em uma horrível fera por um feitiço que só o amor verdadeiro
poderá quebrar. A esperança de um final feliz fica sob os sentimentos de Bela,
uma camponesa apaixonada por livros e aprisionada pela Fera, que despertará
o que há de mais bonito por trás das aparências. Um musical emocionante para
toda a família. No elenco: Luísa Viotti (Bela); Renato Calvet (Fera); Adriano Fragalá
(Gaston); Areias Herbert (Lefou); Beta Brito (Madame Samovar); Carol Groetaers
(Stand-in Bela e Camponesa); Luna Lima e Kelly Maurelli (Camponesas).
Até 01 de março, sáb e dom, às 17h
Teatro dos Grandes Atores - Shopping Barra Square
Av. das Américas 3.555 - Barra - Rio de Janeiro - RJ
Informações: (21) 3325-1645		
Duração: 40 minutos
Ingressos: R$ 50,00 (inteira)		
Classificação: Livre
Consulte promoções no Facebook: “A BELA E A FERA”

TEATRO INFANTIL

O MÁGICO DE OZ

Texto e Direção: Cristiane Sanctos e André Lamare
O MÁGICO DE OZ é um grande espetáculo, recheado
de músicas que foram tiradas do clássico com novos
arranjos e gravações. A direção fica por conta de
Cristiane Sanctos, que hoje é uma referência de Teatro
Infantil no Rio de Janeiro.
A peça inclui novas versões das músicas originais do
espetáculo, com arranjos mais sofisticados para a
trama da órfã Dorothy Gale e seu cão Totó. Levados à
Terra de Oz por um tufão, os dois conhecem a Bruxa
Boa do Norte e iniciam uma aventura em busca do
Mágico de Oz, que é quem poderá ajudá-la a voltar
para a casa de sua família. No elenco: Aly Moreira,
André Lamare, Cristiane Sanctos, Luciana Albertin,
Luciana Boeira, Matheus Marques, Pedro Natividade e
Tiago Atzevedo.

Até 22 de fevereiro, sáb e dom, às 16h
Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping
Av. Dom Helder Camara, 5.474 - 2º piso Cachambi - RJ
Informações: (21) 2597-4452
Duração: 40 minutos
Ingressos: R$ 40,00 (inteira) Classificação: Livre
Consulte promoções no Facebook: “O MÁGICO DE OZ
TEATRO MIGUEL FALABELLA”
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AGENDA
TEATRO INFANTIL

PORQUINHOS - O MUSICAL

Adaptação: Dharck Tavares
Direção: Patrick Dadalto e Leandro Bispo
Inspirado dos musicais da Broadway, a adaptação
de Dharck Tavez faz uma releitura do clássico
infantil colocando em cena duas porquinhas e um
porquinho que precisam se salvar do Lobo Mau.
Há ainda a aparição inusitada de Chapeuzinho
Vermelho, que nesta história é uma atriz que sonha
ser uma porquinha. A trilha sonora executada ao
vivo mistura jazz, blues, pop e rock, acompanhados
de números de sapateado. No elenco: Diana
Cataldo, Rayssa Bentes, Jessica Sodré, Andre
Lemos, Raí Valadão e Rodrigo Fernando.
Até 13 de fevereiro, qui e sex, às 16h
Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping
Av. Dom Helder Camara, 5.474 - 2º piso - Cachambi

Foto: Helmmut Hossman

Informações: (21) 2597-4452
Duração: 40 minutos
Ingressos: R$ 50,00 (inteira)
Consulte promoções no Facebook: “PORQUINHOS O MUSICAL”

TEATRO INFANTIL

OS BONECOS NO PARQUE
Bonecos no Parque nova
temporada! O ano de 2015
começa com muita expectativa
e com a certeza de que o Teatro
Municipal de Marionetes Carlos
Werneck estará novamente
pronto para receber crianças e
adultos em mais uma temporada
de teatro de Bonecos, Mímica,
Circo, Histórias e muitas outras
atividades. A 2ª edição de Bonecos no Parque terá
início no dia 25 de Janeiro, às 11hs, com um festivo
cortejo que saudará, com música, cores e alegria, o
público do Aterro do Flamengo. Apresentaremos
nesta abertura O Pastoril do grupo Céu na Terra.
Em 2015 serão mais de 70 espetáculos de grupos
brasileiros e de fora do país. Teremos o trocatroca de livros, oficinas com atividades lúdicas,
barraquinhas com fantoches, marionetes,
brinquedos e novidades, além da surpresa – a
Brinquedoteca no Bosque - espaço criado para as
crianças pequenas interagirem descobrindo outros
tipos de brincadeiras artesanais, com muita música
e diversão.

Bonecos no Parque agradece ao público pela
presença e envolvimento durante todo o ano
de 2014, tornando a nossa primeira temporada
um momento especial para todos, e à Prefeitura
da cidade do Rio de Janeiro que, através do
Edital Fomento à Cultura Carioca, permitiu que
continuemos revitalizando o Teatro de Marionetes.
Dia 25 de janeiro, dom, às 11h
Teatro Municipal de Marionetes Carlos Werneck de
Carvalho - Aterro do Flamengo
(altura do nº 300 da Praia do Flamengo)
Informações no site:
http://bonecosnoparque.blogspot.com.br/
Entrada franca		
Classificação: Livre
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AGENDA
TEATRO
Foto: Marcella Dias

AMIGOS À PARTE

Texto e Direção: Matheus Brito
Destinada ao público jovem, a comédia conta
a história de quatro adolescentes que dividem
um apartamento e confidências. A amizade é
colocada à prova quando, de forma inesperada,
um deles, Plínio (Matheus Monteiro), anuncia que
vai se mudar na manhã seguinte para o Japão,
seduzido por uma proposta de emprego. No
elenco: Matheus Monteiro, Magno Navarro, Marcos
Gonçalves e Nicola Peluso. Stand-ins: Alex Felippe e
Felipe Côrtes.
Até 25 de fevereiro, qua, às 21h
Teatro das Artes - Shopping da Gávea
Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2º piso - Gávea

Informações: (21) 3874-3957
Duração: 60 minutos
Ingressos: R$ 60,00 (inteira)
Classificação: 12 anos

TEATRO

CABARÉ FOGUETE

Direção e Dramaturgia: Ivan Sugahara e Gustavo Damasceno
Foto: Thiago Ristow

“Cabaré Foguete” narra a saga de Ana Foguetinho. A peça conta
desde a sua infância no interior do Paraná até a sua ida, aos quinze
anos, para o Rio de Janeiro, onde se consagra como uma prostituta de
fama internacional. Para o espetáculo, o Café Pequeno se transforma
num cabaré, onde os espectadores podem consumir bebidas
enquanto assistem à comédia musical comandada por três atrizes e
dois atores, acompanhados por uma banda. A encenação é composta
por números musicais, coreografias eróticas, mágicas e cenas de
humor burlesco. No elenco: Catarina Saibro, Joel Vieira, Nara Parolini,
Rita Fischer e Thiago Ristow. Músicos: Antônio Ziviani, Breno Góes,
Felipe Ridolfi e Pedro Leal David.
De 16 de janeiro a 8 de fevereiro, sex a dom, às 20h
Teatro Café Pequeno
Av. Ataulfo de Paiva, 269 - Leblon - RJ
Informações: (21) 2294-4480
Duração: 70 minutos		
Ingressos: R$ 30,00 (inteira)		
Classificação: 16 anos
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AGENDA
TEATRO

NO SE PUEDE VIVIR SIN AMOR

Autoria: Caio Fernando Abreu
Concepção, Dramaturgia e Atuação: Nara Keiserman
A peça é uma coleção dos textos mais poéticos de Caio, morto em 1996,
em que o amor é a premissa de uma existência eventualmente feliz
e completa. “No se puede vivir sin amor” foi concebida a partir de um
convite feito a Nara Keiserman pela Feira do Livro de Porto Alegre para
homenagear Caio Fernando Abreu quando ele completaria 60 anos.
Depois, a performance foi trabalhada como pesquisa artístico-acadêmica e apresentada em diferentes
versões em diversos eventos acadêmicos. Agora, estruturada como espetáculo teatral, mantém-se fiel
aos princípios geradores: a homenagem ao autor e o compromisso com a investigação teatral.
De 16 a 25 de janeiro, sex e sáb às 19h; dom às 18h
Espaço SESC (Multiuso)		
Rua Domingos Ferreira, 160 - Copacabana
Informações: (21) 2547-0156		
Duração: 60 minutos		
Classificação: 16 anos

Ingressos: R$ 20,00 (inteira);
R$ 10,00 (meia-entrada) para jovens de até 21
anos; estudantes e maiores de 60 anos;
R$ 5,00 (associados Sesc)

ÓPERA

FLORES DE PLÁSTICO - Um monodrama contemporâneo
Composição e Libreto: João Macdowell
Direção Cênica: Bayard Tonelli

Flores de Plástico é um monodrama - ópera para
cantor solo – do compositor brasileiro radicado
em Nova York João MacDowell. A personagem
Penélope será interpretada pela mezzo-soprano
Clarice Prietto, também responsável pela
montagem carioca. A peça trata da crise de uma
mulher que tenta preencher o vazio em sua vida
com objetos de consumo. A personagem relembra
amores e paixões tentando encontrar sentido
em sua própria história. Falando em um mundo
de satisfação imediata e realidades virtuais, a
frustração parece inevitável. Aceitando o desafio
de montar o espetáculo pela primeira vez no
Brasil também estão Sheyla de Castilho - projeto
cenográfico; a escultora Marina Vergara, que
montou um lustre com 700 garrafas PET sugerindo
uma transformação artística completa com a
reciclagem de plásticos; e Cila McDowell, que, com
sua experiência nas óperas do Theatro Municipal
do Rio de Janeiro, delineia o drama da personagem

com projeções. Clarice é acompanhada ao piano
por Maria Luisa Lundberg e ao teclado por Léo
Bruno, que também é DJ e responsável pela
sonoplastia.
Dias 22 e 29 de janeiro, qui, às 20h
Sala Baden Powell
Av. Nossa Srª de Copacabana, 360 - Copacabana
(Metrô: estação Cardeal Arcoverde)
Informações: (21) 2255 1067
Duração: 80 minutos
Ingresso: R$ 30,00 (inteira)
Classificação: Livre
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AGENDA
ENTREVISTA

RADIO MEC - MÚSICA E MÚSICOS DO BRASIL
Entrevistada: Maria José Chevitarese

O programa Música e Músicos do Brasil, da
Rádio MEC, entrevista compositores, regentes e
intérpretes da música de concerto do Brasil. Criado
em 1958, é o segundo programa mais antigo do
rádio brasileiro.
Em 20 de janeiro, às 22h, a entrevistada do
programa será Maria José Chevitarese, professora
de Canto Coral da UFRJ, que prepara o lançamento
do CD comemorativo “Alberto Nepomuceno - 150
anos”, gravado em 2014. O projeto foi idealizado e
coordenado por Chevitarese, realizado pela Ouro
Verde Produções, com o patrocínio da empresa
DNV GL, por meio da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, e tem como objetivo contemplar ONGs
e instituições na área de música e dança para
utilização do material como fonte de informação
cultural e formação de acervo.
Dia 20 de janeiro, ter às 22h
Sintonize a Rádio MEC FM (98,9MHz) ou acesse o
site http://radios.ebc.com.br/mecfmrio
Instituições interessadas em receber o CD
gratuitamente devem solicitá-lo pelo
contato@ouroverdeproducoes.com.br

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)*
• 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
*Não fazemos captação.

EQUIPE OURO VERDE
Anacris Monteiro - Direção, Produção e Prestação de Contas
Marcos Monteiro - Colaborador - Produtor Executivo e Assistente de Prestação de Contas
Greice Yurie - Colaboradora - 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
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