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Arte Sesc Família 
Nildão

11.jan | sábado
16h | Livre

R$1 (Cartão Sesc) |  R$10 e R$5 (meia) 

O escritor, cartunista, ilustrador, 
gra�teiro conta histórias suas e 
de seus livros, com bom humor e 
participação do público.



Afrobalada:
banda conexão tambor

11.jan | sábado
19h | livre
R$16 (Cartão Sesc) R$20 e R$10 (meia)  

Mais que um evento, um movimento 
pela diversidade e resistência.  A banda 
comanda a noite com um repertório de 
canções autorais do seu EP Sintonia 
Baiana, além de outros sucessos da 
música local e presença de convidados. 



Show Folclórico
Bahia Axé

14.jan | terça
20h | livre
R$18 (Cartão Sesc) R$40 e R$20 (meia)  

Com 20 anos de história representando 
as tradições da Bahia, o Grupo traz para 
o show parte do seu repertório 
tradicional e releituras inéditas de 
manifestações tradicionais da cultura 
espontânea da Bahia.



Arte Sesc Família 
O palhaço e a bailarina

18.jan | sábado
16h | Livre

R$1 (Cartão Sesc) |  R$10 e R$5 (meia) 

Números cômicos inspirados na tradição 
dos circos brasileiros e também autorais. 
Com muita improvisação, interação, riso, 
circo e dança, o espetáculo traz a alegria 
do palhaço e a beleza da dança.



Arte Sesc Família 
Tringuilim

25.jan | sábado
16h | Livre

R$1 (Cartão Sesc) |  R$10 e R$5 (meia) 

Sessão de contos populares alinhavados 
por cantigas e versos. Fábulas de tempos 
distantes e lugares imaginários recheadas 
de encantamento e aventura, com a 
magia de animais astutos que falam pelos 
cotovelos, bicos, patas e penas.



Suinga

23 e 30.jan | quintas
20h | livre
R$8 (Cartão Sesc) R$10 e R$5 (meia)  

Com letras despojadas, ritmo frenético 
das guitarras e do naipe de sopros, a 
banda traz releituras do axé music e  
experimenta novas possibilidades com 
base nas misturas oferecidas pela 
riqueza desse gênero.



Três na folia

24 e 31.jan | sextas
20h | livre
R$8 (Cartão Sesc) R$10 e R$5 (meia)  

Claudia Cunha, Manuela Rodrigues e 
Sandra Simões mostram uma sintonia 
perfeita com performances vibrantes, 
cantando do frevo ao pagode, do carimbó 
ao funk, homenageando mulheres que 
desa�am padrões limitantes.
Instrumentistas: Morotó Slim (guitarra), Ian Cardoso 
(guitarra), Cadinho Almeida (baixo), Alexandre Lins 
(percussão) e Marcos Santos (bateria).



Promove a circulação, difusão e o 
acesso a produções 
cinematográ�cas nacionais e 
internacionais. Realizado em espaços 
de cinema não convencionais, é um 
dos maiores circuitos de exibição de 
�lmes no país. Busca-se o incentivo à 
divulgação do cinema em um eixo 
educativo, artístico e cultural, a partir 
de �lmes que abordam assuntos 
sociais relevantes. Levamos o �lme 
até sua escola ou instituição! 

Agendamento
(71) 3324-4522 ou 
literatura@sescbahia.com.br

Itinerante



Largo do Pelourinho, 19. Centro Histórico. 
Salvador - BA - CEP 40.026-280
(71) 3324-4520
teatrosescsenac@sescbahia.com.br

Acompanhe e curta
nossa programação!

teatrosescsenacpelourinho

teatrosescpelourinho

teatrosescpelourinho

teatrosescpelo

Segunda a sábado  |  14h às 19h

Horário da Bilheteria

Meia entrada
A comprovação de meia entrada é 
necessária no ato da compra. Os ingressos 
de meia entrada serão limitados a 40% da 
lotação, de acordo com a Lei nº 12.933/2013 
e Decreto 8.537 de 05/10/2015.


