
MÚSICA 
 

ADRIANA MOREIRA 
10 de abril 

 
Divulgando seu mais recente trabalho, a cantora Moreira apresenta show 

baseado no CD “Cordão. No repertório, canções que retratam diversos temas 
como o “turbilhão” das grandes cidades, crônicas sociais, amores e dores, 
religiosidade, ancestralidade e resistência. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 10.04 às 20h 
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita 
 
 

 

 
 

MÚSICA 
 

FILIPE CATTO 
12 de abril 

 
O cantor Filipe Catto se apresenta interpretando 

grandes sucessos de sua carreira, revelando, no palco, 
parte de sua história. No repertório, composições próprias 
do cantor e canções que ficaram marcadas em sua voz, 
como “Saga”, “Adoração” e “Flor da Idade”. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 12.04 às 19h 
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
por pessoa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CABRUÊRA 
11 de abril 

 
 Formada por alunos da Universidade Federal da 
Paraíba, o grupo reúne quatro músicos com diversas 
influências, desde o cancioneiro popular da Paraíba, até a 
música eletrônica.  
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 11.04 às 20h 
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita 

 
 

TEATRO 
 

 

NÃO VEJO MOSCOU DA JANELA DO MEU QUARTO 
24 a 26 de abril 

 
O espetáculo conta a história de três irmãos que vivem 

confinados em uma casa que, aos poucos, vai sendo tomada 
por algo ou alguém que não se revela. Ao mesmo tempo, 
anseiam por uma viagem a Moscou, um lugar cada vez mais 
distante e desterritorializado. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 24 a 26.04 – Sexta e sábado às 20h e domingo às 19h 
Classificação: 14 anos 
Duração: 70 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita. (os ingressos devem ser retirados 
1 hora antes do início da sessão, limitado a um par por pessoa) 

 
 

DANÇA 
 

LUCEROS DANÇA TONINHO FERRAGUTTI 
17 a 19 de abril 

 
O espetáculo apresenta o vibrante resultado do encontro do Grupo Luceros com o músico e 

compositor Toninho Ferragutti. O Flamenco de Luceros é expressado com muita originalidade, com uma 
boa pitada brasileira, leve, singelo, mas muito envolvente.  

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 17 a 19.04 – Sexta e sábado às 20h e domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 70 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 


