
 “REVISITANDO A ARCA DE NOÉ” COM YLANA QUEIROGA E AYRTON 
MONTARROYOS 
11 e 12 de outubro 

 
 
Essa adaptação da mais popular criação infantil de Vinicius de 

Moraes, “A Arca de Noé”, reúne os jovens cantores pernambucanos 
Ayrton Montarroyos e Ylana Queiroga, interpretando 16 clássicos da 
inconfundível obra lítero-musical do consagrado poeta.  

Os artistas são acompanhados por uma banda de três 
versáteis músicos que se revezam em diversos instrumentos, além 
de programações eletrônicas. O show tem direção geral de Thiago 
Marques Luiz.   
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano  
Data: 11 e 12.10 às 16h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma 
hora antes do início da sessão, limitado um por pessoa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRO 
 

 

GENET: O POETA LADRÃO 
10 a 12 de outubro 

 
O espetáculo “Genet: o poeta ladrão” retrata o controverso escritor, poeta e dramaturgo francês 

Jean Genet e suas personagens. Genet nasceu em Paris e abandonado por sua mãe, foi recolhido pela 
assistência pública. Muito jovem, começou a roubar e foi preso diversas vezes e fez grande parte de sua 
obra na prisão. 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 10 a 12.10 - Sexta e sábado às 21h e domingo 
às 19h 
Duração: 80 minutos 
Classificação: 18 anos 
Ingressos: Entrada Franca (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitados 
um por pessoa) 

 
 

 
 
 



 
 

MEMÓRIA ROUBADA 
17 a 19 de outubro 

 
 

A Jornada de duas Mulheres reunidas pelas circunstâncias 
da vida. O espetáculo conta os passados obscuros que revelam 
poesia pelo ímpeto de correr riscos. Transitando pelo universo 
lírico do circo antigo, a solidão da vida contemporânea e as 
feridas abertas da ditadura militar brasileira a trama se 
desenvolve entre as memórias de Dona Aparecida e o percurso 
de Renata, levando ambas a confrontar suas vidas com o 
passado que viveram. 
 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 17 a 19.10 – Sexta e sábado às 21h e domingo às 19h 
Duração: 120 minutos 
Classificação: 14 anos 
Ingressos: Entrada Franca (os ingressos devem ser retirados 
uma hora antes do início da sessão, limitado um par por pessoa) 
 
 
 
 

 

DANÇA 
 

LADRÃO – ESTREIA 
03 a 05 de outubro 

 
O espetáculo Ladrão é uma reflexão sobre o comportamento humano. A racionalidade que trama, 

entrelaçada com a irracionalidade de fazer algo fora dos padrões da “normalidade”. Tudo se origina na 
mente, que governa todas nossas ações - criatividade, engenhosidade, medo, potencial, lealdade, 
entusiasmo, emoções e sentimentos. O espetáculo “Ladrão visa transformar esses elementos em 
proposta de criação cênica. 
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 03 e 04.10 às 21h e 05.10 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Franca (retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência na bilheteria do teatro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELÍRIO E CLANDESTINO 
24 a 26 de outubro 

 
Em uma mesma sessão, dois espetáculos. Delírio questiona “se tirar a música do frevo, o que se 

dança?”, refletindo sobre a citação “frevo é a música e o passo é a dança”, de Waldemar de Oliveira, no 
livro Frevo, Capoeira e Passo. Clandestino, por sua vez, possui uma proposta intensa e bem-humorada 
e revela no palco um posicionamento político, destacando um dos principais questionamentos da dupla, 
que é fugir da dança popular para “turista” ver.  
 
Serviço 
Local: Teatro João Caetano 
Data: 24 e 25.10 às 21h e 26.10 às 19h 
Duração: 35 minutos (Delírio) e 40 minutos (Clandestino) 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Gratuita (retirar ingressos com uma hora 
de antecedência na bilheteria do teatro) 
 


