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08 e 24/05 – terça e quinta, às 10h 

A Árvore Generosa  
Teatro de Sombra 

O Grupo Ecozóico utiliza a lin-
guagem do teatro de sombras para 
contar a história de amor entre uma 
árvore e um menino. Adaptação do 
texto “A Árvore Generosa”, de Shel 
Silverstein, o texto sugere um hori-
zonte de cidadania e responsa-
bilidade social em escala planetária. 
É uma fábula sobre a amizade, a 
consciência ecológica e a ambição 
do homem perante a generosidade 
da natureza. 

12/05 - Sábado às 15h 

Dia do Reggae 

Evento organizado pelo Fórum do 
Reggae e que reunirá grupos sele-
cionados através de chamamento 
público para apresentações e gravação 
de uma coletânea.  



13/05 – Domingo às 14h 
Slam da Ponta 

Slam é uma competição de poesias 
que tem como objetivo dar 
visibilidade a novos talentos e 
difundir a poesia não erudita, 
fortalecendo essa linguagem artís-
tica no novo cenário cultural bra-
sileiro. Nesta batalha nada se perde 
porque a Poesia sempre vence! 

18/05 – sexta, às 15h 16ª Semana de  
Museus A Casa de Cultura Raul Seixas inte-

gra pela 1ª vez a Semana Nacional 
de Museus promovida pelo Instituto 
Brasileiro de Museus – IBRAM. Se-
rão realizadas duas oficinas sobre a 
memória do bairro para alunos das 
escolas públicas e público em geral. 
O objetivo é estimular o interesse 
pelo patrimônio público e aumentar 
as referências de pertencimento e 
identidade nos participantes.  



20/05 Domingo às 16h Ricardo III  

Traição. Conspiração. Assas-
sinato. Infanticídio. E tudo 
isso contado por... Palhaços! 
"Ricardo III - um espetáculo 
inglês" é uma adap-tação 
cômica do drama histórico 
de Shakespeare, imaginada 
para o público adulto.  

20/05 Domingo às 16h 

Banda Coronel Pacheco É rock, mas poderia ser trilha 
sonora de "Mulheres de Areia". 
Assim é o Coronel Pacheco, 
quarteto que mistura timbres e 
sonoridades que partem do rock, 
mas passam por diversos ritmos 
regionais brasileiros. A banda é 
formada por Luiz Hygino (guitarra 
e voz), Eduardo Barreto (guitarra e 
voz), Bruno Brandão (bateria e 
voz) e Rodrigo Passeira (baixo). 



Premier DVD Jé Versátil 
“No Meio do Povo” 

26/05 Sábado às 16h 

Lançamento do DVD gravado no Centro 
Cultural da Penha. Jé Versátil é um artista 
popular que, além MC, é produtor, 
empreendedor e beatbo-xer. Multifa-
cetado, Jé Versátil é daqueles artistas que 
todos se animam em assistir, princi-
palmente por seu carisma e capacidade 
para o entretenimento.  
*Evento fechado 

27/05 – domingo, às 13h SP Dub Club 

Circuito SP Dub Club é uma série de 
oito apresentações e intervenções, 
com performances de sistemas de 
som de Reggae/Dub em diferentes 
regiões da cidade de São Paulo. 
 

Edição #2: 2 Sounds 1 Arena 
Encontro inédito do sistema de som 
pioneiro Dubversão Sistema de Som 
com Wicked Digital Sound System! 


