
BEE SCOTT 
23 de maio 

 
Em três apresentações exclusivas a cantora Bee Scott, acompanhada 

de bateria e órgão Hammond, apresenta show com versões inéditas para 
clássicos da música internacional e composições próprias.  
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 23.05 às 20h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir das 
14h) 
 
 
 
 

 
 
 

MÚSICA 
 

TEREZA GAMA – AOS MESTRES COM CARINHO 
22 de maio 

 
Apresentando músicas do seu novo CD, em fase de gravação, a 

cantora Tereza Gama traz, também, em seu repertório músicas do seu 
primeiro disco “Aos mestres com carinho – homenagem ao partido alto”. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 22.05 às 20h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados a partir 
das 14h) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



JOÃO BORBA 
24 de maio 

 
 O cantor e compositor João Borba é considerado um dos mais completos e atuantes 
representantes da Velha Guarda do sampa paulista. Neste show, o veterano sambista  apresenta 

repertório com obras de diversas fases de sua carreira.  
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 24.05 às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados a partir das 14h) 

 
CIRCO 

 
UN PAYAZO A PROCURA DE LA RISA 

1º de maio 
 

O palhaço Fratello percorre a pista com sua mala que tem os melhores 
números circenses e maravilhosas músicas interpretadas pela sanfona no 
espetáculo que busca o riso do público. 

 
 
Serviço  
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 01.05 às 20h  
Duração: 50 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do 
início da sessão, limitado um par por pessoa) 

 
 

 
PORONGO VAUDEVILLE 

02 de maio 
 

Fazendo uma releitura dos grandes shows de 
variedades do começo do século, Porongo Vaudeville 
cria um vaudeville urbano, atual e popular, através da 
dança, música ao vivo, mágica, malabarismo e humor. 
 
Serviço  
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 02.05 às 20h  
Duração: 50 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um par 
por pessoa) 

 
 
 



ALVIMAR, O CAIPIRA PARANORMAL 

03 de maio 
 

Alvimar é um palhaço paranormal que agrega 
pessoas para mostrar suas habilidades de ilusionismo. 
Dentre tentativas de demonstrar sua paranormalidade, o 
palhaço diverte mesmo o público quando as suas 
tentativas não dão certo.  
 
Serviço  
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 03.05 às 19h  
Duração: 50 minutos  
Classificação: 10 anos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados 
uma hora antes do início da sessão, limitado um par por 
pessoa) 

 
A NOITE DOS PALHAÇOS MUDOS 

15 a 17 de maio 
 

No espetáculo, dois palhaços mudos são perseguidos por uma seita que os considera uma 
ameaça e pretende extingui-los. Caçados numa noite, os palhaços conseguem escapar mas um deles 
é mutilado, perdendo o nariz. Solidário, seu parceiro parte com ele para um ousado "resgate nasal", 
uma aventura cheia de truques de magia e números musicais.  

 
Serviço  
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 15 a 17.05 - Sexta e sábado às 20h e domingo às 
19h  
Duração: 60 minutos  
Classificação: 10 anos  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
par por pessoa) 
 
 

 
CLÁSSICOS DOS TRADICIONAIS 

29 a 31 de maio 
 

O espetáculo circense reúne os principais 
expoentes do circo paulista, como o mágico Rokan, o 
malabarista Caio Estevanowich, Bruno Edson e o 
equilibrista Marjury Nunes. A apresentação é do 
palhaço Bacalhau e Mingau. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 29 a 31.05 - Sexta e sábado às 20h e domingo às 18h  
Duração: 60 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
par por pessoa) 

 
 



DANÇA 
 

“TANGO SOB DOIS OLHARES” E “TRAÇOS E LINHAS” 
08 e 09 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 Zanoni Ferrite 
Data: 08 e 09.05 às 20h 
Classificação: Livre 
Duração: 30 minutos cada espetáculo 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com uma hora de 
antecedência na bilheteria do teatro) 

 
 

INFANTIL 
 

PEQUENO CIDADÃO 
10 de maio 

 
Formada por Edgard Scandura, Taciana Barras e 

Antonio Pinto, além de seus filhos, a banda Pequeno 
Cidadão apresenta músicas super dançantes, animadas e 
malabares, acrobacias, coreografias malucas, vídeos e 
muita brincadeira. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 10.05 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 90 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 
BESSARÁBIA, UMA FEIRA DE HISTÓRIAS 

16 e 17 de maio 
 

Como num conto de fadas, antigos bonecos e velhas 
senhoras atravessam o tempo e os mares para criar um lugar 
mágico, onde memórias esquecidas, objetos jogados no lixo, 
reis e princesas revelam uma Bessarábia – um país que não 
existe mais – imaginária, que todos temos dentro de nós. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 16 e 17.05 às 16h 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com uma 
hora de antecedência na bilheteria do teatro) 



PROCURANDO LUIZ 
30 e 31 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 Zanoni Ferrite 
Data: 30 e 31.05 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 55 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos com 
uma hora de 

 


