
 
 

MÚSICA 
 

TETÊ E ALZIRA 
09 de maio 

 
Nas apresentações, as duas irmãs cantoras, 

compositoras e instrumentistas, mostram solos e duetos 
especiais, com canções clássicas brasileiras e sucessos 
antigos e recentes da carreira de ambas.  

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 09.05 às 21h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados a partir das 14h) 
 

 
BLUBEL 

10 de maio 
 
Com canções em português, em inglês e francês, 

a cantora, compositora e um dos nomes importantes da 
cena contemporânea da música brasileira, apresenta um 
show com músicas pop, de pegada jazzística e pitadas 
de humor e amor. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 10.05 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados a partir das 14h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DALE KAVANAGH 
22 de maio 

 
Com inúmeros prêmios importantes ao redor da Europa, a 

canadense Dale Kavanagh vem sendo aclamada como uma das 
violonistas mais talentosas da atualidade. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 22.05 às 21h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a 
partir das 14h) 
 
 
 

FELIPE CORDEIRO 
23 de maio 

 
Cumbia, carimbo, guitarrada, rock, merengue e 

música digital marcam a apresentação do artista 
paranaense Felipe Cordeiro, filho de um dos maiores 
mestres da música da Amazônia. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 23.05 às 21h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados a partir das 14h) 

 
 

RENATO BRAZ 
24 de maio 

 
O cantor paulistano Renato Braz, acompanhado por 

seu grupo para apresentar repertório com músicas 
registradas em seus, como os clássicos “Anabela”, “Essa 
moça”, “Desafio” e “Casa de morar”. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 24.05 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados a partir das 14h) 
 
 
 
 
 
 
 



CIRCO 
 

VIZINHOS 
15 a 17 de maio 

 
O espetáculo mostra o cotidiano de um homem 

e uma mulher, no qual os objetos se transformam. As 
cenas sugerem novas funções à objetos comuns 
através de linguagem essencialmente visual: imagens 
de impacto com conteúdo crítico e poesia, ancorados 
na comicidade. 
 
Serviço  
Local: Teatro Cacilda Becker  
Data: 15 a 17.05 - Sexta e sábado às 21h e domingo às 19h  
Duração: 50 minutos  
Classificação: 14 anos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
par por pessoa) 

 
DANÇA 

 
UM POUCO DE TUDO E MUITO DE MIM 

01 a 03 de maio 
 

 O espetáculo de Jaime Arôxa traz, com o tema 
autobiográfico, uma mistura potente de dramaturgia, danças 
diversas e música para tecer belamente as diversas 
histórias e vivências compiladas por ele. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 01 a 03.05 – Sexta e sábado às 21h e domingo às 
19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“TANGO SOB DOIS OLHARES” E “TRAÇOS E LINHAS” 
22 a 24 de maio 

 
A companhia Raça Cia de Dança apresenta os espetáculos “Tango 

Sob Dois Olhares”, que traz o tango em diversos momentos de sua história 
apresentado pela dança contemporânea, e “Traços e Linhas”, que extrai 
notas de cada bailarino e a força das personalidades que fazem este 
trabalho vivo. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 22 a 24.05 - Sexta e sábado às 21h e domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 30 minutos cada espetáculo 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com uma hora de 
antecedência na bilheteria do teatro) 

 
 

 
INFANTIL 

 
PROCURANDO LUIZ 

16 e 17 de maio 
 

O espetáculo conta a história de João e o jovem 
Luiz, que ao lado de Das Dores, vivem uma aventura de 
superação, descobertas e reencontros, regados a 
músicas do mestre Luiz Gonzaga, executadas ao vivo 
com sanfona, zabumba e triângulo.  
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 16 e 17.05 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 55 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com 
uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 
 

CÍRCULO DAS BALEIAS 
30 e 31 de maio 

 
Propondo uma reflexão para as crianças a 

respeito da importância da preservação ambiental e da 
conservação das águas da nossa costa, o espetáculo 
apresenta o ciclo de vida das baleias Jubarte, a baleia 
brasileira. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 30 e 31.05 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com 
uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 


