
0 Segredo da Amizade
Satada lúista
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Apresentação no sEsl

são Bernardo do Bampo

Llvro poro todos os públicos

O espelóculo conto o histório dos vizinhos Ano e Moriono, que

nõo se conhecem e sempre brincqm sozinhos. Aié que, um dio,
um onjo.coi no quintol, os duos se enconlrom e juntos deverõo
descobrir o comhho poro desvendqr um segredo muilo bem
guordodo denlro de umo coixo escuro. Personogens esquisitos.
e peculiores, como o Homem Algodõo-Doce, o Menino Venio, o
Cochorro e umo Menino, võo surgindo êm cêno poro ojudólos
nesso oventuro. A trojetório no lobirinto é repleÌo de nuvens e

estrelos que os levorõo oo conhecimenlo do segredo do omizode'

Comédio, H5 min
Autorio ê diroçóo: CÍistione UÍbinolti I Produçôo: Luciono Silveiro I Elênco: Evondro

Lustoso, Gobrielo Dios e Ranolq Folcone I Assislêncio de direçÕo: Renolo Folcone I

Cenório: Solodo Mislo I Reolizoçõo: Solodo Mislo Produções

tl General - 0 fspetãculo
mais lncrÍuel do Ítlundo
Hafael de Barros e tHército Eontra Nada

20 de 0utubf0 ldominso I t6h

Apresentaçã0 n0 SESI São Bernardo d0 Camp0

I Livre ooro tooos os públicos

A peço conto o hislório de um polhoço em opuros gue se preporo

poro o moior espetóculo do Ter.ro. O jogo e os imprevistos sõo
portes essenciois desso novq oventuro, onde o impossível se foró
possível e o possível se foró ver. A opresentoçõo é o resultodo do

intenso pesquiso de quotro onos do otor poro o seu trobolho de

cònclusõo de curso do groduoçõo em ArÌes Cênicos, que culminou

em um belo espelóculo de ruo: completo, imprevisível e guê utilizo
risos e sorrisos como lóÌicos de guerrilho, disporondo gotilhos de

gorgolhodos e fortes emoções oo pÚblico.

Comédio, InfonÍil, tlO min
Crioçoo e elenco: Rotoel de Borros I Figurino: Nolholio Oncken ì Fotogrotio: Corolino

Slello I Oriento@o: Adrjone Gomes
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