
Exposição Aquarelas
artista plástico Luiz Neto

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

1º a 29.set Entrada
Franca

7, 8 e 9.set 20h

R$ 16 (Cartão Sesc)    
R$ 20 e R$ 10 (Meia)

1º e 2.set 20h

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

Eu vou tirar você desse lugar
As canções de Odair José

12 e 13.set 20h30

Reza Forte
Saulo Fernandes e
Luciano Calazans

11.set 21h

R$ 40 (Cartão Sesc)
R$ 50 e R$ 25 (Meia)

Confraria da Música
Gravação do DVD

Livre

LivreVania Abreu
Ao piano e Violoncelo

Com a formação de voz, piano e violonce-
lo, a cantora reúne neste show quase 
todas as canções que falam de amor do 
seu repertório. Ao piano João Cristal e no 
violoncelo Ionan Daniel assinam os arran-
jos das músicas repletas de musicalidade 
brasileira e sabor “barroco”. A cantora 
afirma seu repertório de discos que mistu-
ra esses amores, autores consagrados e 
novos, com o desejo de que cada vez 
mais possamos sentir de novo e melhor.

12 anos12 anos

Com dramaturgia e direção do baiano 
Sérgio Maggio, o musical mexe com o 
imaginário dos espectadores ao pôr em 
cena temas de um dos maiores ídolos da 
canção romântica e popular no Brasil (10 
milhões de discos vendidos na década de 
1970). O musical, do Criaturas Alaranjadas 
Núcleo de Criação Continuada traz um 
roteiro inédito e ficcional, com 20 canções 
que costuram uma narrativa não-biográfica 
e um roteiro musical supervisionado por 
Odair José.

Com repertório composto por canções 
de artistas renomados e parcerias de 
Calazans e Saulo, o show inclui a inédita 
“Reza Forte”, que leva o nome do show e 
tem um parceiro especial: Ronaldo 
Bastos. 

21 e 22.set

14 e 15.set

20h30

21h

R$ 64 (Cartão Sesc)

R$ 80 e R$ 40 (Meia)

14 anos

Livre

Odair José

Isso é coisa da Bahia
Quarteto em Cy e 

Roberto Mendes

R$ 56 (Cartão Sesc)
R$ 70 e R$ 35 (Meia)

R$ 96 (Cartão Sesc)
R$ 120 e R$ 60 (Meia)

26.set 21h

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

18 anos

Catedral
30 anos e você

Balcão
R$ 80 (Cartão Sesc)
R$ 100 e R$ 50 (Meia)

Atendimento Bilheteria
Terça a quinta, das 13h às 20h30,
sexta a domingo, das 13h até o

início do espetáculo.
(71) 3273-8543

Teatro Sesc Casa do Comércio
Av. Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores,

CEP 41820-021 - Salvador, Bahia

www.sescbahia.com.br 

Cantor apresenta um repertório com 
novidades e canções clássicas que 
marcaram sua carreira, como “Eu vou 
tirar você desse lugar”; “Cadê você”; 
“Uma vida só – Pare de tomar a pílula”; 
entre muitas outras. Com estilo genui-
namente popular, Odair é um dos 
responsáveis por trazer o cotidiano do 
povo para dentro da música brasileira e 
suas canções abordam questões 
simples, fazendo com que as pessoas 
se vejam nelas retratadas. 

Comemorando 30 anos de carreira, a 
banda retorna a Salvador com o show 
“Catedral 30 Anos e Você”, que promete 
emocionar os catedráticos sensíveis de 
coração em todo o País.  A banda tinha 
encerrado suas atividades em 2016, 
mas a pedido dos fãs voltou atrás e 
agora circula com a turnê faz alusão aos 
30 anos do primeiro LP (disco de 
platina) lançado chamado “Você”.

O artista plástico Luiz Neto que revela 
em suas obras a beleza e plasticidade 
das formas, quer figurativas, quer 
abstratas. É membro da Associação 
Brasileira de Aquarela e da Arte sobre 
papel – ABA, e da International Waterco-
lor Society – IWS – Brasil, artista plástico 
na categoria de aquarelista. Já expôs 
suas obras em diferentes estados do 
Brasil e em países como Albânia, Itália, 
Hungria. 

Movimento musical idealizado pelos 
cantores e compositores Alex Góes, 
Álvaro Pinho, Eva Cavalcante e Rafa 
Chaves que, paralelamente a suas carrei-
ras, compõem o front deste espetáculo 
musical. Uma banda base de quatro músi-
cos acompanha a turma, que se reveza 
nos solos e nos vocais harmoniosos. 
Nesses quatro anos de existência, já 
dividiu o palco e teve como convidados 
artistas como: Margareth Menezes, 
Netinho, Tomate, Márcio Victor, Aline 
Rosa, entre outros.  

Carioca em “Más
Companhias”

A lenda do unicórnio

16/09 18h

16 anos

Com 54 anos de carreira, o Quarteto em 
Cy retorna a Salvador com um repertório 
de grandes sucessos e canções que 
marcaram a sua trajetória, revivendo 
momentos e histórias que levarão o público 
a embarcar numa emocionante viagem 
musical. A formação atual com Cyva, 
Cynara, Sônia e Corina foi indicada ao 
Prêmio da Música Brasileira, como melhor 
grupo vocal, ao lado de dois outros grupos, 
o MPB4 e o Tao do Trio.

Um espetáculo rico, eletrizante, surpre-
endente, arrebatador, comandado pelo 
consagrado humorista Márvio Lucio, 
reconhecido nacionalmente pelo seu 
trabalho como humorista do programa 
Pânico (na TV e na rádio Jovem Pan). 

Salvador - BA Setembro.2018

Em um mundo harmonioso, chamado 
“Terra Encantada ”viviam  Elfos,  fadas 
e Unicórnios. “Magnólia Maligna”, uma 
Poderosa Bruxa, invejosa, egoísta e 
sem nem um sentimento de amizade, 
queria dominar a todos e impor o seu 
poder de maldades. Maligna quer se 
tornar a Rainha desta Terra, mas para 
isso precisa roubar o chifre do Unicór-
nio Dourado, que contém o poder de 
proteção. 

29 e 30.Set 17h

R$ 64,00 (Cartão Sesc)
R$ 80,00 e R$ 40,00 (meia)

Livre No dia 13 de setembro o
Serviço Social do Comércio

celebra 72 anos de inclusão,
bem-estar e transformação social!

Para comemorar esta data especial, 
a programação do Teatro

foi carinhosamente pensada para 
compartilhar bons momentos com

clientes e parceiros, afinal,

        Exposição Sesc 72 anos
13 a 30.set 

seg a qui - 9h às 17
sex a dom - 14h às 21h

Plateia fileiras A, B, C: 
R$ 64 (Cartão Sesc)
R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia)

Plateia fileiras D a K e balcão: 
R$ 32 (Cartão Sesc)
R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia)
 


