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ConFabulações
Literárias

com Toni Edson (SE)

Uma tarde dedicada à narração de história!

13h
Lendas curtas para cantar

Oficina
exercícios de alongamento,
aquecimento vocal e jogos básicos de
contação, abordando lendas brasileiras
e canções autorais.
Inscrição presencial
Vagas sujeitas à lotação do espaço

15h
Bichos, cantos e encantos
Contação de Histórias
Histórias da tradição oral
de povos indígenas
e povos africanos, além de
conto com temática indígena,
permitindo ver o que os bichos
guardam em si.

7.mar

Gratuito | livre

Arte Sesc Família

7 e 21.mar
16h | livre

R$ 8 (Cliente Sesc) | R$ 10 e R$ 5 (meia)

Sarauzinho da Calu

Adaptação para o teatro do premiado livro “Calu, uma
menina cheia de histórias”. Aborda a narrativa de uma
menina negra, que a partir das suas histórias contadas em seu
bloquinho cria um universo alternativo carregado de
símbolos da cultura afro-brasileira.

Arte Sesc Família

14.mar

16h | livre
R$ 8 (Cliente Sesc) | R$ 10 e R$ 5 (meia)

Dia de Circo

Singela homenagem a milenar arte do circo, o espetáculo resgata,
poeticamente, o clima de alegria que envolvia uma pequena cidade
com a chegada de um circo e seus artistas fabulosos. Com autênticos
números circenses como acrobacia, mágicas, números de palhaços e
muito mais.

3, 10, 17 e 31.mar
20h | livre

R$ 18 (Cliente Sesc) | R$40 e R$ 20 (meia)

Mágica Bahia
Show Folclórico

O espetáculo mantém a essência contida
nas danças e manifestações de matriz
africana e afro-baiana, com repertório e
coreograﬁas que ressaltam a riqueza da
cultura afro-brasileira por meio de
apresentações de capoeira, samba de roda,
puxada de rede, entre outras referências.
Fotografo: Mário Sergio

Projeto que promove a circulação, difusão e o
acesso a produções cinematográﬁcas nacionais
e internacionais. Levamos o ﬁlme até sua escola
ou instituição!

Itinerante

Para agendamento, entrar em contato através do
telefone (71) 3324-4522 ou do e-mail:
literatura@sescbahia.com.br

6 e 20
20h

Dão e a
Caravanablack

5 e 19
20h

Noel por
Ione
R$ 8 (Cliente Sesc)
R$ 10 / R$ 5 (meia)

R$ 8 (Cliente Sesc)
R$ 10 / R$ 5 (meia)

apresenta

12 e 26
20h

Ronei
Jorge

13 e 27
20h

Vitrola
Baiana

27.mar |15h
livre | gratuito

Tringuilim

No tempo em
que os bichos
falavam
Grupo Teatro Griô

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

28.mar |16h
livre

R$ 16 (Cliente Sesc)
R$ 20 e R$ 10 (meia)

É das palhaças que
eles gostam mais
Grupo Nariz de Cogumelo

Com elenco inteiramente feminino, apresenta com a irreverência
característica do grupo e a sutil sensualidade das palhaças, números
clássicos de circo e cenas autorais. Uma comédia, ao mesmo tempo, leve e
debochada, que faz sucesso entre as crianças, jovens e adultos.

28.mar | 19h30
14 anos

R$16 (Cliente Sesc)
R$20 e R$10 (meia)

Cabaré das
Mulé
Em cena um varal de calcinhas, uma banda travestida e mulheres
irreverentes e divertidas. Nada escapa dessas palhaças: nem assuntos
polêmicos, nem os homens da plateia. Um espetáculo musical e irresistível.

29.mar | 11h
livre

R$ 16 (Cliente)
R$ 20 e R$ 10 (meia)

A maré de amor
sem ﬁm
Grupo Nariz de Cogumelo

Baseado no ‘Cordel de amor sem ﬁm’, da dramaturga Cláudia Barral,
apresenta as histórias de três irmãs, e propõe o encontro entre a poesia da
obra original e a linguagem da palhaçaria de rua.

23 a 29.mar | 18h às 22h
Oﬁcina de
Comicidade Feminina
Público: estudantes e pesquisadoras das
artes cênicas
R$ 16 (Cliente Sesc) | R$ 20 (Demais públicos)

Jogos de improvisação adaptados para o
universo da mulher e exercícios
utilizados em treinamento do grupo. A
oficina visa desenvolver princípios
básicos da palhaçaria, e aprofundar as
possibilidades de criação nas diversas
temáticas do universo feminino.

14.mar

22h | livre
R$ 16 (Cliente Sesc) | R$ 20 e R$ 10 (meia)

Show

Sopro: som em contexto
A música brasileira revisitada pelas
bandas Astralplane, Flerte Flamingo e
Tangolo Mangos.

Fotografo: Mário Sergio

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.

Horário da Bilheteria
Segunda a sábado | 14h às 19h
Largo do Pelourinho, 19. Centro Histórico. Salvador - BA
CEP 40.026-280
(71) 3324-4520
teatrosescsenac@sescbahia.com.br

