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foto: divulgação

Bambas de Sampa (SP)

O grupo Bambas de Sampa traz ao público baiano o show
“Todo mundo tem que falar”, um repertório de músicas
inéditas de Riachão, Edil Pacheco e Guiga e Ogum, e com a
participação especial dos mestres. Formado por músicos da
cidade de São Paulo, Bambas de Sampa realiza um trabalho
de pesquisa sobre o samba da Bahia, e apresenta no show
“Todo mundo tem que falar” sambas de roda, afoxés, samba
reggae e muita alegria.

1.dez(sáb)

19h

Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Livre

90min
30, 24* e 15

FESTAC ano 3

Festival Estudantil
de Artes Cênicas
O FESTAC é uma produção dos coletivos COATO e COOxia em
parceria com a Escola de Teatro da UFBA, e desde 2015 promove a
cultura estudantil na Bahia. Nesta edição, o FESTAC realiza no
Teatro Sesc Pelourinho dois espetáculos:

JOANINA - A SANTINHA SERTANEZA

foto: Divulgação

Grupo Canteiro de Teatro (BA)

Joanina é uma personagem que representa o espírito festivo do
nordeste brasileiro. A menina traz a força feminina presente no
sertão e em outros lugares, relembra brincadeiras, costumes,
práticas diversas, típicas dos festejos juninos, e nos convida a
embarcar em suas estripulias pelo sertão nordestino. Divertido e
envolvente, Joanina é o espírito presente em cada um de nós,
encarnado numa menina sapeca e muito inteligente.

8 e 9.dez (sáb e dom)

17h

Teatro Sesc-Senac Pelourinho (Arena)

Livre
20, 16* e 10

60min

foto: Diney Araújo

EUDEMÔNIA

Eudemônia trata com leveza, bom humor e emoção as questões
relacionadas ao feminino e à repressão, que é abordada no contexto
da ditadura militar brasileira através da história da escritora
Cassandra Rios. A autora foi a primeira escritora brasileira a atingir a
marca de 1 milhão de exemplares vendidos, escreveu mais de 40
romances best-sellers que tratam principalmente da sexualidade
feminina e erotismo, a maioria censurados pelos militares.

8.dez (sáb)

19h30

Teatro Sesc-Senac Pelourinho

18 anos

50min
20, 16* e 10

foto: Diney Araújo

Doses – O Musical

O espetáculo DOSES retrata as medidas entre o amor e a dor,
através de cenas inspiradas em canções que passeiam pela
ópera ao estilo brega, como “Besame Mucho” de Consuelo
Velázquez, “Fui Fiel” de Pablo do Arrocha, “Bilhete” de Ivan Lins,
“Geni e Zepelin” de Chico Buarque, “Codinome Beija-Flor” de
Cazuza, além de cenas inspiradas nos musicais “Chicago” e
“Moulin Rouge”.

21.dez (sex)

20h

Teatro Sesc-Senac Pelourinho

12 anos

60min
20, 16* e 10

EMUS NO PALCO INDEPENDENTE apresenta

Cavaco Afro
foto: Nima Tabloi

com Duda Almeida

No seu trabalho solo, Duda Almeida
explora o cavaquinho, além do
samba e choro, tendo como base o
Universo Percussivo Baiano (UPB),
método desenvolvido pelo maestro
Letieres Leite. Com o cavaquinho de
cinco cordas e banda base, o seu
trabalho autoral, "Cavaco Afro:
Claves, improvisos e a sensação de
pertencimento", é um show de
música instrumental inspirado nos
ritmos de matriz africana.

13 .dez (qui)

19h30

Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Livre

90min
20, 16* e 10

2019

Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Acompanhe a programação nas redes sociais!

#tssp2019 #vivateatrovivaocirco #artesescemfamília #artesesc
#palcogiratório2019 #cinesesc #artedapalavra #flipelô2019 #sonorabrasil

Arte Sesc
em Família
Viva Teatro!
Viva o Circo!

Cine Sesc

Palco
Giratório

Em 2019, o Teatro promoverá 21 atrações nas
linguagens do Teatro, Circo, Música e Literatura,
sempre aos sábado a tarde, compondo uma
programação contínua e voltada para a família dos
Trabalhadores do Comercio de Bens, Serviços e
Turismo. Imperdível!
Em comemoração ao Dia Mundial do Teatro e Nacional
do Circo, dia 27, durante o mês de Março, aos sábados a
tarde, o Teatro realizará apresentações artísticas e
atividades formativas celebrando a 13ª edição do projeto.
De janeiro a dezembro, serão exibidos gratuitamente
filmes que fazem parte do acervo Sesc. Buscando
ampliar as janelas de exibição da produção
cinematográfica mundial na região do Centro
Histórico, o projeto desenvolve novos olhares e a
sensibilização estética, através do acesso às diversas
obras audiovisuais de caráter artístico e cultural.
Idealizado e coordenado pela diretoria de cultura do
Sesc Nacional, o projeto é realizado em parceria com
os Regionais de todo país. Ao longo da sua história,
aproximadamente 5 milhões e 500 mil pessoas já
assistiram os espetáculos de diversos estados do
país, com mais de 9.526 apresentações. Em 2019 o
Teatro recebe o projeto nos meses de Abril, Julho,
Setembro e Outubro. Programe-se!

Esquenta
São João

Na primeira quinzena de junho, o TSSP amplia a
programação do projeto Tríduo de Santo Antônio, e
aquece os festejos juninos com o projeto ‘Esquenta São
João’, celebrando no Centro Histórico uma das maiores
manifestações culturais do Nordeste.

Sonora
Brasil

A cada nova edição, consolida-se como o maior projeto
de circulação musical do país. Em 2019, na segunda
quinzena de julho, será realizado no formato de Mostra,
reunindo em quatro dias consecutivos as apresentações
dos grupos representantes do tema em circulação.

Flipelô

Considerada umas das principais festas literárias do
Brasil, a Flipelô promete, em sua terceira edição,
movimentar o Teatro com intervenções, mesas de
debate, saraus, oficinas e apresentações, acolhendo
diferentes estilos e formatos, promovendo a literatura
em toda sua diversidade e potência. Venha viver mais
uma Festa Literária Internacional do Pelourinho!

Arte da
Palavra

Iniciativa voltada para ações formativas e de
promoção da literatura, abrangendo públicos diversos
e faixas etárias distintas. Escritores de diferentes
regiões do Brasil encantam suas plateias com
bate-papos, contações de histórias, oficinas, em três
circuitos: Autores; Oralidades e Criação Literária.

Mostra Sesc
de Artes
Aldeia Pelourinho 15ª ed.

Em 2019 a Aldeia Pelourinho comemora 15 anos,
realizando um importante trajeto de estimulo à produção
cultural baiana e nacional. O Teatro Sesc Senac
Pelourinho celebra a Aldeia Pelourinho entre os dias 15 e
20 de outubro de 2019! Pode colocar na agenda!

Cartão Sesc
( ) 20% desconto no preço da
inteira ao apresentar o Cartão
Sesc atualizado.

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.

Segunda a sábado | 14h às 19h

Acompanhe e curta
nossa programação!

teatrosescsenacpelourinho
teatrosescpelourinho
teatrosescpelo
teatrosescpelourinho

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

