
MÚSICA 
 

THÉO – “DIAS DE PAZ + ARTE” 
14 e 15 de março 

 
Com olhar introspectivo sobre o cotidiano caótico 

instalado na humanidade, Théo estreia seu show “Dias de 
paz + arte”, que propõe a interação entre várias linguagens 
artísticas. Além do repertório do EP "DIAS DE PAZ", Théo 
apresenta outras composições autorais e músicas de alguns 
artistas que admira e o influenciaram como: Milton 
Nascimento, Lenine, Rael, João do Vale e Iaponam 
Salvador (seu pai). 
 
Serviço 
Local: Teatro Flávio Império  
Data: 14.03 às 20h e 15.03 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita 

 
 

CARLOS NAVAS – “ENSAIO” 
21 e 22 de março 

 
Transitando por vários segmentos musicais, Carlos Navas 

comemora seus 18 anos de estrada com seu primeiro DVD, gravado 
durante sua participação no programa ENSAIO, produzido pela TV 
Cultura, com direção de Fernando Faro. No show, o artista relembra 
nove canções que foram gravadas em seus nove álbuns e reverencia 
ícones como Cely Campello, Maysa, Nora Ney, Alaide Costa, Mario 
Reis e Tetê Espindola. 
 
Serviço 
Local: Teatro Flávio Império 
Data: 21.03 às 20h e 22.03 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMBA DE RAINHA 
28 e 29 de março 

 
Composto por cinco mulheres, Samba de Rainha 

retrata a participação da mulher no cenário musical e 
reverencia aquelas que se tornaram ícones no gênero. 
No show, o grupo conta, através das mulheres, um 
pouco da história do samba. 
 
Serviço 
Local: Teatro Flávio Império 
Data: 28.03 às 20h e 29.03 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita 

 

 
 

CIRCO 
 

VAIQUEUVOO 
14 de março 

 
Uma releitura jovem e dinâmica, que, através da linguagem 

do circo, dá aos espectadores a oportunidade única de prestigiar 
os corajosos e habilidosos aviadores da década de 30 em ação, 
desafiando as leis da gravidade. 
 
Serviço 
Local: Área externa do Teatro Flávio Império 
Data: 14.03 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (em caso de chuva, não haverá 
espetáculo) 
 

 
 

SOLOS DE CIRCO: “TEMPOS MODERNOS”, “A MALA” E “A JORNADA DO 
HERÓI” 

29 de março 
 

Os artistas de circo Daniel Wolf, Pepe Jardim e Victor Abreu apresentam três solos inéditos, 
todos contemplados pelo primeiro edital do Fomento ao Circo de Sâo Paulo. “Tempos Modernos”, “A 
Mala” e “A Jornada do Herói” são apresentações inovadoras de circo atual que irão divertir e 
surpreender o público. 

 
Serviço 
Local: Área externa do Teatro Flávio Império 
Data: 29.03 às 17h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (em caso de chuva, não haverá espetáculo) 
 


