
setembro . 2018

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

teatrosescsenacpelourinho

teatrosescpelourinho teatrosescpelourinho

teatrosescpelo

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.

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

Cartão Sesc

Segunda a sábado  |  14h às 19h
Horário da Bilheteria

Acompanhe
as novidades

EMUS NO PALCO INDEPENDENTE
apresenta

Em setembro o Teatro Sesc-Senac Pelourinho inicia a sua 
programação de dinamização do espaço do “Foyer”. Nesta 
primeira série teremos concertos de pianistas da Escola de 
Música da UFBA, apresentando um repertório especial através 
do projeto EMUS no Palco Independente.

Pianistas

27.set (qui) 20h Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho

20, 16* e 10Livre60min

14, 21 e 28.set (sextas) 18h

Foyer do Teatro Sesc-Senac Pelourinho Gratuito (sujeito a lotação)

Livre60min

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,

Segundas, 16h às 17h30 

Profº. Zé Ricardo

Curso de Percussão

início
das aulas
3.set.

SÉRIE

12 anos +

MISTRO

O EMUS no Palco Independente é um projeto da Escola de 
Música da UFBA que tem por objetivo visibilizar as produções 
artísticas de novos instrumentistas e cantores baianos. Nesta 
edição, o projeto apresenta “Mistro” que traz em seu repertório 
heranças da música feita na Bahia, renovada com as diversas 
influências musicais do grupo, como o Jazz, Fusion, a música 
de matriz africana, o pop, e a música erudita.

SHOW COM

EMUS NO PALCO INDEPENDENTE
apresenta

13h às 17h (seg a sex) 
INSCRIÇÕES ABERTAS Cartão Sesc: R$ 34/mês

Demais públicos*: R$ 40/mês
(*) + R$ 34 para emissão de credencial no ato da inscrição.



19h30Teatro Sesc-Senac Pelourinho 20, 16* e 10 12 anos

direção | Celso Nunes  realização | Sole Produções

direção | Katharina Doring   elenco | Participantes da residência musical 
Ethno Bahia

1º a 29.set (sábados) 17h

Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho 20, 16* e 10

Livre 50min 6.set (quinta) 

20h30 10, 8* e 5

Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho

Livre 90min

O espetáculo narra as aventuras do garoto Cosme, um filho de 
nobres, que aos 12 anos de idade sobe numa árvore e jura nunca 
mais descer. Numa época em que era possível ir de um país a 
outro por cima das árvores, o espetáculo aborda temas como 
meio ambiente, cidadania, poder e amor, em um universo híbrido 
de música, teatro e contação de histórias.

O BARÃO NAS ÁRVORES
Coletivo Duo  (BA)

Projeto de teatro de repertório, concebido e dirigido por Celso 
Nunes. Foi contemplado no Edital Setorial de Teatro e recebe o 
apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de 
Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado e 
Secretaria de Cultura da Bahia.

Formado por músicos com grande vivência e pesquisa no universo 
do samba tradicional, destacando-se na cena musical da cidade e 
atraindo sempre um grande público em suas rodas de samba.

1º, 7 e 8.set (sex e sáb) 
ANIMAL

Com a atriz Cyria Coentro, a peça traz uma 
reflexão irônica e bem humorada sobre o 
ensino, que precisa ser repensado e 
reformulado para voltar a interessar aos 
jovens, e também sobre a carreira de 
professor, enquanto agente de mudança e 
a sua importância para a sociedade. 

12 a 15.set (qua a sáb) 
VULTOS

Livre adaptação do texto de Brien Friel. No 
elenco Bertrand Duarte, Alethea Novaes e 
Lázaro Machado interpretam um dos mais 
belos textos do teatro moderno sobre a 
ética humana, os mistérios da mente, as 
relações interpessoais, sanidade e loucura, 
universo masculino versus feminino.

21, 22, 28 e 29.set (sex e sáb) 

COMO SE FOSSE
UM CRIME

De um jeito bem brasileiro, entre quatro 
paredes e quase sempre em cima de uma 
cama, um homem e uma mulher vivem as 
dores e as delicias, o prazer e a culpa de 
não conseguirem resistir um ao outro. O 
texto é de  Ângela Carneiro, escritora e tele 
roteirista, e no elenco os atores Luisa 
Proserpio e Edvard Passos.

4 a 25.set (terças) 

Arena do Teatro Sesc-Senac Pelourinho 20, 16* e 10

20h 120 min Livre

Grupo Botequim (BA)

‘Coletivo Duo’ já montou os espetáculos ‘Deriva’ (2014), ‘Em 
busca da ilha desconhecida’ (2016), ‘Arturo UI- Uma parábola’ 
(2017), e ‘À flor da pele’ (2017). Em 2018 estão em processo três 
espetáculo: ‘Arraial’, ‘O Barão das árvores’ e ‘Memórias do Fogo’. 

Celso Nunes mora e trabalha na 
Bahia há nove anos. É diretor, 
encenador e professor, vinculado a 
companhias e espetáculos 
marcantes desde os anos de 1970.

O projeto Ethno Bahia é parte da proposta internacional ‘Ethno World’ 
(Organização Internacional Jeunesses Musicales), que promove 
encontros e residências musicais em mais de 20 países, contribuindo com 
o dialogo intercultural, a paz e a diversidade musical e social no mundo.

O repertório do concerto é o resultado de uma residência 
musical de nove dias com cerca de 30 músicos de vários países. 
Encontraremos canções de tradição oral, musica popular, world 
e folck music de diferentes países.

CONCERTO ETHNO BAHIA
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