
UM DIÁLOGO ENTRE DANÇA E MÚSICA 
28, 29 e 31 de maio 

 
A criação em parceria de Benjamim e Morena 

fundiu ideias que resultaram numa coleção de paisagens 
sonoras dançadas que compõem esse espetáculo que 
mistura dança e música. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 28, 29 e 31.05 - Quinta e sexta às 21h e Domingo 
às 19h 
Duração: 45 minutos 
Classificação: livre 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos com uma 
hora de antecedência na bilheteria do teatro 

 
 
 

 
 

MÚSICA 
 

ORIGINAIS DO SAMBA 
22 de maio 

 
 Com 50 anos de carreira, o grupo Originais do Samba cantam sua trajetória musical com a 
sonoridade e o samba da melhor qualidade de sempre. No repertório, músicas como “Tragédia no 
fundo do mar” e o clássico “Falador passa mal”. 

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 22.05 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados a partir das 14h) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LUDOV 
23 de maio 

 
A banda que já tem mais de uma década de vida, 

apresenta show que reúne canções recentes e músicas 
famosas e queridas pelo público.  

 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano  
Data: 23.05 às 21h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados a partir das 14h) 

 
 

WANDERLÉA 
24 de maio 

 
 Apresentando seus maiores sucessos, a rainha da Jovem Guarda 
Wanderléa relembra canções como “Prova de amor’, “Ternura”, Pare o 
casamento’ e “Foi assim”.  
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 24.05 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir das 
14h) 
 
 

 

TONY TORNADO 
30 de maio 

 
Representante legítimo do suingue e da negritude 
brasileira, Tony Tornado se apresenta em show que 
promete colocar todos para dançar. 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano  
Data: 30.05 às 21h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados a partir das 14h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEATRO 
 

DZI CROQUETTES EM BANDÁLIA 
1º a 03 de maio 

 

Revivendo a filosofia do grupo Dzi Croquettes, um grupo de jovens se une a um 
remanescente da formação original e criam uma comunidade em uma garagem abandonada que vai 
se transformando em palco para suas experimentações cênicas. 
 
Serviço  
Local: Teatro João Caetano  
Data: 01 a 03.05 - Sexta e sábado às 21h e domingo às 
19h  
Duração: 110 minutos  
Classificação: 16 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 TUDO DE MIM 
15 a 17 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 João Caetano 
Data: 15 a 17.05 – 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) 
 

 


