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Exposição

Na Vida, na Arte,
Sou Porta-Estandarte

artista plástica Mônica San Galo

1º out a 19.nov

Entrada
Franca

Seg à qui - 9h às 17h
Sex à dom - 14h às 21h

Musicista, compositora, cantora,
escritora, que também transita pelas
artes plásticas. Seu trabalho caracteriza principalmente pelo uso
efusivo das cores e pelos vários
elementos que reportam à sua
infância de menina do interior, como
quermesses, procissões, festas de
largo e recorrentes anjos e flores.

Tainah canta Maysa
livre

4,11,18 e 25.out

20h30

R$ 32 (Cartão Sesc)
R$ 40 e R$ 20(Meia)

Espetáculo musical que traz novas
interpretações e arranjos da cantora
Maysa Matarazzo. O show transita na
flutuação inconstante dessa grande
intérprete e compositora brasileira.
Nele, Maysa ganha uma cor e textura
ao sabor da emoção da cantora
Tainah, que numa seleção de
grandes sucessos, revela sua versatilidade, diversidade e irreverência
sonora peculiar.

O problema é meu
Stand Up comedy
livre
12.out

21h

R$ 64 (Cartão Sesc)
R$ 80 e R$ 40 (Meia)

Dono de um talento único, o recifense Rodrigo Marques acumula em
seu currículo diversos trabalhos
que o credenciam como um dos
principais nomes do humor no
Brasil. Atração dos maiores
festivais de humor do país e de
todos os comedy clubs do Brasil, é
atualmente apresentador de um
programa de humor na tv fechada.

Tudo de novo

com Lucas Veloso
livre

13.out

20h

R$ 72 (Cartão Sesc)
R$ 90 e R$ 45 (Meia)

Lucas Henrique Veloso é um jovem
comediante, ator, mímico e cartunista que nasceu em Campina Grande,
Paraíba. Nesta apresentação traz
um show completamente novo, que
promete tirar do público muitas
risadas, com imitações de Maria
Bethânia, Luiz Gonzaga, Chico
Anysio, Henrique e Juliano, Marcelo
Resende, Michael Jackson, Eduardo
Costa e muitos outros.

Zéu Britto

Delírios da Madrugada
16 anos
20 e 21.out

20h

R$ 48 (Cartão Sesc)
R$ 60 e R$ 30 (Meia)

Show de humor com o irreverente e
talentoso artista multimídia, ator, cantor,
compositor, apresentador e escritor
baiano Zéu Britto. Após longas madrugadas na internet “investigando” e se
divertindo com chats e blogs de fatos
surreais, Zéu desabafa e faz de sua
experiência um espetáculo performático
que promete diversão e reflexão.

Beatles para crianças
livre

28.out
Plateia
R$ 96 (Cartão Sesc)
R$ 120 e R$ 60 (Meia)

16h
Balcão
R$ 64 (Cartão Sesc)
R$ 80 e R$ 40 (Meia)

Espetáculo musical criado especialmente para as crianças e regado a muito rock
n’ roll. Rock de verdade, o que conquista
todos os adultos que gostam dos
“Beatles”, o maior fenômeno da música
mundial de todos os tempos. É garantia
de muita diversão para a família toda.
Uma animação mostra algumas fases do
quarteto de Liverpool, em desenho
animado e convida as crianças para
muita diversão.

O Sesc Partituras é uma biblioteca
digital sem fins lucrativos que visa
preservar e difundir o patrimônio
musical brasileiro de tradição
escrita. Importante ferramenta
para músicos, estudantes de
música e pesquisadores o site
oferece um eficiente sistema de
busca que permite a visualização,
download e impressão integral de
partituras das obras catalogadas.
O acervo do projeto contempla
exclusivamente obras de compositores brasileiros de várias gerações, desde o período colonial até
os dias de hoje com obras
originais de interesse histórico.
www.sesc.com.br/sescpartituras

Esta edição do projeto apresenta o
Duo Flutuart (SP), formado por Paula
Pascheto, na flauta, e Deise Hattum,
no piano. Juntas, conduzem o público
pela sonoridade histórica para a
formação camerística de flauta e
piano. Neste concerto, apresentam a
série Brasilidades, que visa promover
a música de câmara brasileira e seus
compositores e inclui obras de Chiquinha Gonzaga, Pattapio Silva, Guerra-Peixe, Edino Krieger e Villane-Côrtes.
Após o concerto, haverá um bate-papo
com o Duo Flutuart sobre a evolução da
música de câmara brasileira e suas
influências.

23.out

19h

Entrada
Franca

Frenesi para Ademar

Saulo e Luiz Caldas
livre

29.out
Plateia A, B e C
R$ 64(Cartão Sesc)
R$ 80 e R$ 40 (Meia)

20h30
Plateia D a K e Balcão
R$ 32(Cartão Sesc)
R$ 40 e R$ 20 (Meia)

Luiz Caldas e Saulo, juntos, interpretam
novas canções e clássicos do movimento, em tributo a um dos maiores talentos
da música baiana, Ademar Furtacor. Em
formato intimista, vozes e violões, o
espetáculo homenageia o fundador da
Banda Furtacor e, a partir de sua trajetória, revive grandes momentos da música
de carnaval de Salvador.
A renda arrecadada será revertida para o
tratamento de saúde do cantor e compositor
Ademar Furtacor, que luta contra um câncer.

Campanha de
prevenção ao
Câncer de Mama
Participe das ações na Unidade mais próxima.

Teatro Sesc Casa do Comércio
BILHETERIA

Terça a quinta, das 13h às 20h30, sexta a domingo,
das 13h até o início do espetáculo.
(71) 3273-8543
Av. Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores,
CEP 41820-021 - Salvador, Bahia

