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O BARÃO
NAS ÁRVORES  
Mostra Prêmio Braskem
de Teatro

4 de maio | sábado
17h | livre
R$16* Cartão Sesc
R$20 e R$10 (meia) 

Indicado à 26ª edição do Prêmio Braskem de Teatro, a 
peça narra as aventuras de Cosme, herdeiro de uma 
família nobre, que aos 12 anos sobe em uma árvore e 
jura nunca mais descer.



ÁS VEZ NENHÉ, MAS É
Grupo Insight

3 e 4 de maio | sexta e sábado
20h | livre
R$24* Cartão Sesc
R$30 e R$15 (meia)

O espetáculo é fruto de uma pesquisa que 
envolve técnicas de danças urbanas, atravessadas
pela investigação emdanças populares do
nordeste brasileiro.



BALAIO DE HISTÓRIAS
com Felícia Fleck (SC)
6 de maio | 9h | Livre | Gratuito

Um balaio recheado de histórias de reis, príncipes e 
princesas! Livre adaptação de contos populares, 
como: O Rei barbado, história cantada; A princesa 
que tudo sabia... Menos uma coisa; Remendos com 
adivinhações, poemas e trava-línguas.

CIRCUITO DE CRIAÇÃO LITERÁRIA 
27 a 31 de maio | 15 às 17h | 14 anos | gratuito
O�cina com o escritor, poeta, editor e historiador 
Demetrios Galvão (PI)
Local: CRIA - Centro de Referência Integral
de Adolescentes 

Quer participar?
Entre em contato: Seg a Sex – 10h às 19h | (71) 
3324-4522 / literatura@sescbahia.com.br

Circuito de autores



SHOW FOLCLÓRICO
CIA TRADIÇÕES

7 de maio | Terça
19h | Livre
R$18* Cartão Sesc
R$40 e R$20 (meia) 

A apresentação traz um panorama das danças de 
matrizes africanas, como a Dança dos Orixás, Roda
de Capoeira, Dança Afro, Puxada de Rede, Maculelê
e Samba de Roda, importantes na formação da
cultura baiana.



DESMONTANDO
CASSANDRA
7 a 30 de maio
Terças, quartas equintas-feiras
19h | 14 anos

R$16* Cartão Sesc
R$20 e R$10 (meia)

A novela da escritora alemã, Christa Wolf, dramatiza os 
con�itos interiores vividos por Cassandra: a mais 
solitária de todas as personagens �ccionais. A 
encenação aborda questões como gênero e identidade.



CONTA MARIA
Arte Sesc Família

11 e 18 de maio  Sábado
17h | Livre
R$16* Cartão Sesc
R$20 e R$10 (meia)

Com dramaturgia inspirada em histórias 
clássicas, populares e contemporâneas, a 
atriz e arte educadora, Maria Teixeira, e o 
percussionista Everton Didone, 
apresentam um espetáculo interativo 
para toda a família.  

AUTO DA BARCA DO INFERNO
Espetáculo e Bate-papo

10, 11, 17 e 18 de maio
19h30 | 12 anos
Bate-papo: 20h40
R$24* Cartão Sesc
R$30 e R$15 (meia)

De gênero satírico, o espetáculo faz a 
releitura da peça alegórica escrita no 
século XVI por Gil Vicente, exibindo uma 
re�nada comicidade do teatro vicentino 
com sotaque baiano.



VIVENDO DO ÓCIO –
NEM SEMPRE TÃO NORMAL
10 anos
18 de maio | Sábado
21h | Livre
R$24* Cartão Sesc
R$30 e R$15  (meia) 

Comemorando dez anos do primeiro 
disco de carreira, a banda relembrará  
os clássicos do seu primeiro trabalho, 
como "Fora, Mônica", "Dilema",
"Meu Precioso", "Rock Pub Baby" e 
"Amor Em Fúria" 

I ENCONTRO FEMININO DE
CLARINETISTAS DA UFBA
23 de maio | Quinta
20h30 | Livre
Valor Único: R$1

Representantes de diferentes regiões 
se reúnem com o objetivo de 
aproximar membros da comunidade 
feminina de clarinetistas, através de 
apresentações e discussões de temas 
e problemáticas atuais. 



ANANIAS
24, 25 e 31 de maio
Sexta e sábado
20h | 14 anos
R$16* Cartão Sesc
R$20 e R$10 (meia) 

Com linguagem às vezes 
popular e às vezes rebuscada, 
a peça trata do feminicídio e 
da homofobia, conduzindo o 
espectador para a 
identi�cação e a re�exão. 

AKUERAN - Show
31 de maio | sexta
21h30
R$16* Cartão Sesc
R$20 e R$10 (meia)

Com um repertório embebido de 
brasilidade, tradição e 
contemporaneidade, Sérgio Akueran 
apresenta suas inquietações e 
descobertas, mesclados com 
importantes in�uências poéticas
e musicais. 



CANTA PIJAMA
CANTAROLA CAMISOLA
Arte Sesc Família

25 de maio | Sábado
17h | Livre
R$16* Cartão Sesc
R$20 e R$10 (meia)

Show musical com intervenções 
cênicas que remetem ao universo 
infantil, reconhecendo na 
simplicidade os elementos que 
levam as crianças a pensar, sentir 
e imaginar. 

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

teatrosescsenacpelourinho

Acompanhe e curta
nossa programação!

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.


