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E MAIS...

TEATRO INFANTIL

A CASA BEM ASSOMBRADA

O MÁGICO DE OZ - *PROMOÇÃO!*

BONECOS NO PARQUE

A BELA E A FERA - *PROMOÇÃO!*

TEATRO

CALANGO DEU! OS CAUSOS DA 
DONA ZANINHA

NO SE PUEDE VIVIR SIN AMOR

NACIONAL-MATERIAL, PAISAGEM 
COM ARGONAUTAS

DO MPB AO CLÁSSICO
Dia 26 de fevereiro, 
dois espetáculos com entrada franca

QUINTAS NO BNDES: SHOW GÓ GÓ BOYS

MÚSICA NO PLANETÁRIO: CIA. BACHIANA BRASILEIRA
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O “Quintas no BNDES” traz essa semana o 
Gó Gó Boys! Um grupo de sons feitos com 
a voz, sem uso de instrumentos. Entre a 
voz e as caixas de som, a tecnologia de 
diversos pedais de efeitos eletrônicos 
tempera e expande o horizonte de 
timbres. Assim, o Gó Gó Boys cria uma 
sonoridade inusitada, em que o resultado 
é um híbrido de grupo vocal e banda. 
Daí a classificação que eles gostam de 
utilizar para definir o trabalho: é uma 
“banda vocal”. O humor é outra marca 
registrada do grupo. Está presente em 
suas músicas próprias, nas paródias 
que cria ou nas cenas e falas de seus 
shows. Seus integrantes trabalham como 
compositores, arranjadores e intérpretes, 
fazendo trilhas sonoras originais para 
programas, seriados, novelas, cinema, 
DVDs e campanhas publicitárias. O 
grupo é presença certa em eventos 
musicais dedicados à música vocal, como 
o prestigiado “Brasil Vocal”, do Centro 
Cultural Banco do Brasil (CCBB) e lançou 
seu primeiro CD em 2014. 

Os ingressos serão distribuídos no local 
a partir das 18h no dia do show, sujeito à 
lotação do teatro.

Reserva de ingresso pela internet (apenas 
um ingresso por pessoa) através do site 
www.bndes.gov.br/espacobndes, para 
retirada no dia do show, entre 18h e 18h30. 
Após esse horário a reserva é cancelada. 
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CAPA

OURO VERDE: DO MPB AO CLÁSSICO 
Dois espetáculos no mesmo dia!

Dia 26 de fevereiro, qui às 19h

Teatro do BNDES 
Av. República do Chile, 100 - Centro - RJ 
Informações: (21) 2172-7447 
Duração: 70 minutos  Entrada Franca 
Classificação: Livre

Os blocos passaram e o carnaval acabou. Agora, nada melhor do que um bom espetáculo de graça para 
continuar a diversão. Para os amantes da música clássica ou da MPB, a Ouro Verde indica as melhores 
opções para a próxima quinta-feira, dia 26 de fevereiro. Enquanto a Cia. Bachiana Brasileira realiza 
o concerto de abertura da série Ora, Direis, Ouvir Estrelas... Música no Planetário, o Gó Gó Boys se 
apresenta no Quintas no BNDES. Ambos os espetáculos têm entrada franca com retirada de ingressos a 
partir das 18h.

QUINTAS NO BNDES: SHOW GÓ GÓ BOYS

Realização Produção
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A Cia. Bachiana Brasileira 
– orquestra, coro e solistas – 
realizará a série Ora, Direis, Ouvir 
Estrelas... Música no Planetário 
com patrocínio da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, nos 
seus 450 anos; da Secretaria 
Municipal de Cultura; e do 
Consórcio Construtor Rio Barra, 
por meio da Lei do ISS. A série 
terá concertos em 26/02, 19/03, 
16/04, 14/05 e 4/06, sempre às 
20h e com entrada franca, no 
Planetário do Rio de Janeiro, que 
comemora 45 anos em 2015.

O programa do concerto 
inaugural é “A Orquestra de 
Cordas – do classicismo ao 
contemporâneo europeu”, com 
obras de Mendelssohn, Britten, 
Françaix e Grieg. Os ingressos 
poderão ser obtidos no local 
a partir das 18h nos dias dos 
concertos, sujeito à lotação da 
cúpula Carl Sagan.

Dia 26 de fevereiro, qui às 20h

Planetário do Rio de Janeiro – 
Cúpula Carl Sagan 
Rua Vice-Governador Rubens 
Berardo, 100 – Gávea 
Informações: (21) 2245-0058 
Duração: 80 minutos 
Entrada Franca 
Classificação: Livre 
Estacionamento gratuito no local 
a partir das 19h.

ORA, DIREIS, OUVIR ESTRELAS...  
MÚSICA NO PLANETÁRIO
Cia. Bachiana Brasileira  
Direção e regência: Ricardo Rocha

Maestro Ricardo Rocha
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TEATRO INFANTIL

A CASA BEM ASSOMBRADA
Texto e Direção: Ivan Fernandes
Uma história de terror para crianças, inspirada no 
clima de filmes como os do diretor Tim Burton 
(‘Os Fantasmas se Divertem’, ‘Frankenweenie’ e 
‘A Noiva Cadáver’). A montagem conta a história 
de Juju, uma menina fanática por filmes de 
terror que, após a separação dos pais, se muda 
para uma velha casa, habitada por uma família 
de monstros. Um dia, ela acaba surpreendendo 
Zorg, o menino monstro, dentro de um dos 
cômodos. Ao contrário das expectativas, os 
dois se tornam amigos inseparáveis. A relação 
desperta a ira dos moradores da cidade, que se 
unem para perseguir e separar a dupla. A peça 
trata de temas como bullying, preconceito, 
solidão e separação familiar.

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 tiradas do clássico, com 
novos arranjos e gravações. A direção fica por 
conta de Cristiane Sanctos, que hoje é uma 
referência em Teatro Infantil no Rio de Janeiro.

A peça inclui novas versões das músicas originais 
do espetáculo 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 
Azevedo. 

Até 8 de março, sáb e dom, às 16h

Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping 
Av. Dom Helder Camara, 5.474 - 2º piso Cachambi  
Informações: (21) 2597-4452 
Duração: 40 minutos  Classificação Livre 
Ingressos: R$ 40,00 (inteira)

PROMOÇÃO!  
Lista Amiga Ouro Verde 

Ingresso: R$ 15,00 *
(Válido para até 3 ingressos/nome.  

Sujeito à lotação do teatro)

*Envie Nome e RG até às 18h de sexta-feira 
para agenda@ouroverdeproducoes.com.br

Até 29 de março, sáb e dom às 16h

Oi Futuro Ipanema 
Rua Visconde de Pirajá, 54 - Ipanema 
Informações: (21) 3131-9333 
Duração: 60 minutos  Classificação: Livre 
Ingresso: R$ 15,00 (inteira)

Foto: Helmut Hossmann
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TEATRO INFANTIL

Bonecos no Parque agradece ao público pela 
presença e envolvimento em 2014 e 2015, 
tornando nossas duas temporadas em momentos 
especiais, e à Prefeitura da cidade do Rio de 
Janeiro que, através do Edital Fomento à Cultura 
Carioca, permite que continuemos revitalizando o 
Teatro de Marionetes.

Bonecos no Parque encerra a temporada 2015 
de Teatro de Bonecos, Mímica, Circo, Histórias e 
muitas outras atividades. O espetáculo “Epopéia 
da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro”, 
com direção de Josué Soares, conta a história 
da fundação da cidade desde a vinda dos 
portugueses em 1502 até a reforma urbana de 
Pereira Passos no século XX. O roteiro, baseado em 
fatos históricos, atravessa cenas como o diálogo 
entre dois escravos carregando mantimentos no 

“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 1 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  Classificação: Livre 
Ingressos: R$ 50,00 (inteira)

TEATRO INFANTIL

OS BONECOS NO PARQUE

antigo morro do Castelo, dois piolhos comentando 
a chegada de D. João VI ao Brasil e a vacinação 
pública feita pela brigada sanitária do Dr. Oswaldo 
Cruz, entre outros.

Dias 28 de fevereiro e 1 de março,  
sáb e dom, às 11h

Teatro Municipal de Marionetes Carlos Werneck  
de Carvalho - Aterro do Flamengo (altura do nº 300 
da Praia do Flamengo) 
Informações:  
http://bonecosnoparque.blogspot.com.br/ 
Entrada franca Classificação: Livre 

A BELA E A FERA
Direção: Allan Ragazzy

PROMOÇÃO!  
Lista Amiga Ouro Verde 

Ingresso: R$ 15,00 *
(Válido para até 3 ingressos/nome.  

Sujeito à lotação do teatro)

*Envie Nome e RG até às 18h de sexta-feira 
para agenda@ouroverdeproducoes.com.br

http://bonecosnoparque.blogspot.com.br/
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TEATRO

TEATRO

CALANGO DEU! OS CAUSOS DA DONA ZANINHA
Texto, atuação e direção musical: Suzana Nascimento
Direção: Isaac Bernat

NO SE PUEDE VIVIR SIN AMOR 
Autoria: Caio Fernando Abreu
Concepção, Dramaturgia e Atuação: Nara Keiserman

Sucesso absoluto de público e crítica, “Calango 
deu! Os causos da Dona Zaninha” - primeiro 
espetáculo da Cia. Caititu, escrito e interpretado 
por Suzana Nascimento e dirigido por Isaac Bernat 
- é um espetáculo teatral baseado na cultura 
popular mineira. Dona Zaninha é uma guardiã 
desse rico acervo de memórias – uma genuína 
contadora de causos, hilária por seu jeito e seu 
linguajar, mas profunda com suas “sabências” sobre 
o Tempo. Além de contar surpreendentes causos 
de amor, de assombração, de padres e beatas, e de 
“sem-vergonhice”, a personagem também convida 
a plateia a cantar acompanhada do seu bandolim, 
enquanto ensina uma receita ou simpatia.

A peça é uma coleção dos textos mais poéticos 
de Caio Fernando Abreu, 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 o autor 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 24 de fevereiro a 31 de março, ter às 21h

(Não será permitida a entrada após o início do 
espetáculo) 

De 20 de fevereiro a 8 de março,  
sex, sáb e dom, às 20h

Teatro Maria Clara Machado 
Padre Leonel França, 240 - Gávea - RJ 
Informações: (21) 2274-7722 
Duração: 80 minutos  Classificação: 14 anos 
Ingressos: R$ 40,00 (inteira)

Teatro Cândido Mendes 
Rua Joana Angélica 63 - Ipanema - RJ 
Informações: (21) 2523-3663 
Duração: 60 minutos  Classificação: 16 anos 
Ingressos: R$ 40,00 (inteira)

Foto: Matheus Soriedem

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

NACIONAL-MATERIAL, PAISAGEM COM ARGONAUTAS
Direção artística: Alfredo Martins

Uma performance-debate em torno do tema da 
imigração e da integração de estrangeiros nos 
países de acolhimento. Propondo ao público 
a simulação do espaço de uma assembleia 
deliberativa, evoca-se a narrativa de Medeia, 
a estrangeira, e dos Argonautas para debater 
as políticas e as práticas ligadas à inclusão de 
imigrantes nas sociedades de acolhimento. O 
público é convidado a participar na discussão e 
a decidir sobre a permanência ou expulsão de 
Medeia, conquistando-se assim para o Teatro esta 
dimensão de debate e a possibilidade de testar os 
limites do poder do espectador no interior de um 
espetáculo. Elenco: Alfredo Martins, Luís Godinho, 
Margarida Carvalho, Bernardo de Almeida. 

Dias 27 e 28 de fevereiro, sex e sáb, às 20h

Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto 
Rua Humaitá, 163 - Humaitá - RJ  
(entrada pela Rua Visconde Silva) 

Informações: (21) 2535-3846 
Duração: 60 minutos  Classificação: 6 anos 
Ingressos: R$ 20,00 (inteira)

http://www.facebook.com/artemotricidade
http://www.facebook.com/queroeducacaomusicalnaescola
www.elo7.com.br/luzinhaartes
http://www.confiare.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

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