
MÚSICA 
 

Projeto Vai no Teatro 
KANTUPAC 

30 de outubro a 1º de novembro 
 

O projeto organizado pelo coletivo Latam Esquad,’Kantupac’ é um movimento que tem o 
objetivo de unir o continente Latino através do Hip Hop´. É uma forma de ligação entre as 
pessoas de várias nações que compõem a diversidade cultural existente na cidade de São Paulo. 

 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 30.10 a 01.11 – Sexta e 
sábado às 20h e domingo às 19h  
Classificação: Livre  
Duração: 60 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita 
(bilheteria aberta a partir das 14h 
para retirada dos ingressos) 

 
 

 
TEATRO 

 
Projeto Vai no Teatro 

HISTÓRIAS DE BOBOS, BOCÓS, BURRALDOS E PASPALHÕES 
21 e 22 de novembro  

 
Ao contrário dos príncipes, guerreiros e outras figuras poderosas que 
povoam boa parte das histórias, os personagens vivem sendo passados 
para trás, fazendo trapalhadas e dizendo asneiras. O espetáculo é 
baseado livremente na obra de mesmo nome do autor Ricardo Azevedo. 
 
Serviço  
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 21 e 22.11 - Sábado e domingo às 16h  
Duração: 60 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora 
antes do início da sessão, limitado a um par por pessoa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DANÇA 
 

Projeto Vai no Teatro 
CLÁSSICOS DA RUA 
06 a 08 de novembro 

 
O espetáculo ‘Clássicos da Rua’ é um 

trabalho híbrido, contemporâneo e muito 
ousado, oriundo de uma troca efetiva e 
constante entre a dança urbana e a música 
erudita. Uma proposta inédita que cria uma 
ruptura no tempo onde a prática artística 
acontece livre de velhos paradigmas. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 06 a 08.11 – Sexta e sábado às 20h e 
domingo às 19h 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos 
com uma hora de antecedência na bilheteria 
do teatro) 

 
Projeto Vai no Teatro 

TRIO FALA DE AMOR 
14 e 15 de novembro 

 
O espetáculo levanta as possibilidades de resistência e os limites do amor em meio a 

pessoas que se recusam a amar e recusam-se a deixar que os outros amem, nessa sociedade 
caótica e hostil, onde mesmo amar é ato de guerra. 
 
Serviço 
Local: Teatro Zanoni Ferrite 
Data: 14 e 15.11 – Sábado às 20h e domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do 
teatro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFANTIL 
 

OPERILDA NA ORQUESTRA AMAZÔNICA 

31 de outubro a 15 de novembro 
 

Operilda enfrenta o desafio de contar a história da música erudita brasileira para as 
crianças em um espetáculo musical infantil com encenação colorida e dinâmica. Acompanhada 
por Livrildo, um livro mágico, e por uma camerata de seis músicos eruditos, a personagem 
constrói o espetáculo ‘Operilda na Orquestra Amazônica’. 

 
Serviço  
Local: Teatro Zanoni Ferrite  
Data: 31.10 a 15.11 - Sábado e domingo às 16h  
Duração: 60 minutos  
Classificação: Livre  
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem 
ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado a um par por pessoa) 

 
 
 


