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R$ 8 (Cliente Sesc)
R$ 10 / R$ 5 (meia)



Em busca da
ilha desconhecida

8.dez
11h | livre



12 e 13.dez (qui e sex)| 20h

14.dez (sáb) | 17h e 20h
14 anos

R$25 (Cliente Sesc) | R$40 e R$ 20 (meia) 

Banheiro feminino 
Situações pitorescas em uma boate chique, trazendo um lado da 

sociedade que exalta o consumo, a frivolidade e a vaidade, mas 

que também deixa à mostra suas vulnerabilidades e humanidade.

Considerada umas das principais festas literárias do Brasil, 

a Flipelô 2020 promete, em sua quarta 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. 

As Aldeias são mostras de arte e cultura com o objetivo

de fomentar a produção e a difusão das mais diversas 

linguagens artísticas. A Aldeia Pelourinho de 2020, 

realizará  uma programação cultural em novembro voltada 

para a reflexão e a visibilidade da produção artística negra 

em contexto afro-diaspórico. 

O teatro recebe mais uma edição deste projeto, 

reconhecido no cenário cultural nacional pela relevância e 

contribuição dada à difusão e ao intercâmbio das Artes 

Cênicas. O Palco Giratório promove a circulação de 

espetáculos de variados gêneros, oficinas e diálogos em 

todos os estados brasileiros, nas capitais e no interior. 

A cada nova edição o Sonora Brasil consolida-se como o 

maior projeto de circulação musical do país. Em 2020, 

receberemos, em quatro etapas diferentes, quatros 

grupos representantes do tema Líricas Femininas. 

De janeiro a dezembro , o projeto fomenta e difunde a 

produção musical local.  A programação prioriza grupos 

regionais com trabalhos que representem a diversidade da 

música produzida na Bahia e também a mistura dessas 

sonoridades com outros ritmos.



16.dez (seg) | 19h
Livre | Gratuito

Mostra didática
Como resultado final do projeto Fazendo Arte no Sesc, a 

Mostra didática acontece no Teatro Sesc- Senac Pelourinho, 

com apresentações dos alunos dos cursos de canto, teatro e 

violão, ministrados, respectivamente, pelos professores Isabel 

Reis, Clara Paixão e Marcos Polinário.



21.dez (sáb)| 19h 
R$16(Cliente Sesc) | R$20 e R$10 (meia)

Afrobalada: 
Banda Conexão Tambor
Mais que um evento, um movimento pela diversidade e resistência.  A 
banda comanda a noite com um repertório de canções autorais do seu 
EP Sintonia Baiana, além de outros sucessos da música local, com 
direito a convidados especiais.



Teatro Sesc
Senac Pelourinho 2020

O Teatro  promoverá  42 atrações nas linguagens Teatro, 

Circo, Música e Literatura, sempre aos sábado a tarde, 

compondo uma programação contínua e voltada para a 

família comerciária. Esperamos vocês!

O projeto comemora o Dia Mundial do Teatro e 

Nacional do Circo, 27 de março, oferecendo ao público 

diversas apresentações e atividades formativas nas 

modalidades teatro e circo. 

O projeto tem início com o tradicional TRÍDUO DE 

SANTO ANTÔNIO, evento em louvor ao santo 

casamenteiro. Na sequência, São João pega o bastão e 

em meio a muito forró pé de serra realizamos o 

ESQUENTA SÃO JOÃO, um aquecimento para os 

festejos juninos. No dia 29 de junho é a vez do FORRÓ 

DE SÃO PEDRO, uma forma de homenagear, como 

manda a tradição popular, a São Pedro, o santo que 

encerra o ciclo das festas deste mês. Imperdível

O Teatro Sesc Senac Pelourinho recebe em 2020 o 

projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras, 

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.

Arte Sesc
em Família

Viva Teatro!
Viva o Circo!

Arraiá do Sesc
Pelourinho

Arte da
Palavra



O projeto promove apresentações pautadas nas   

manifestações e expressões culturais locais, de fevereiro 

a abril e de setembro a dezembro, sempre às terças 

feiras. Destinadas aos turistas e ao público em geral, as 

apresentações buscam evidenciar os aspectos 

importantes da cultura africana que contribuíram para a 

formação da cultura baiana.

O CineSesc realizará semanalmente, de janeiro a 

dezembro, exibições gratuitas dos filmes que fazem 

parte do acervo Sesc. Buscando ampliar as janelas de 

exibição da produção cinematográfica mundial na região 

do Centro Histórico, o Cine Sesc desenvolve novos 

olhares e a sensibilização estética, através do acesso às 

diversas obras audiovisuais de caráter artístico e cultural. 

O projeto Dominguinho contempla apresentações 

artísticas nas linguagens teatro, circo e música voltado 

para a família comerciária e público me geral. As 

apresentações terão frequência mensal, um domingo a 

cada mês, a partir de abril de 2020, sempre às 11h. 

Programe-se!

Em 2020 o Teatro Sesc Senac Pelourinho realizará mais 

uma edição do projeto Fazendo Arte no Sesc. Serão 

oferecidos cursos de música, teatro e dança, no período 

de março a novembro destinados ao comerciário e 

público em geral. Participe!

Show
Folcórico

Cine Sesc

Dominguinho

Fazendo
Arte no Sesc



Considerada umas das principais festas literárias do Brasil, 

a Flipelô 2020 promete, em sua quarta 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. 

As Aldeias são mostras de arte e cultura com o objetivo

de fomentar a produção e a difusão das mais diversas 

linguagens artísticas. A Aldeia Pelourinho de 2020, 

realizará  uma programação cultural em novembro voltada 

para a reflexão e a visibilidade da produção artística negra 

em contexto afro-diaspórico. 

O teatro recebe mais uma edição deste projeto, 

reconhecido no cenário cultural nacional pela relevância e 

contribuição dada à difusão e ao intercâmbio das Artes 

Cênicas. O Palco Giratório promove a circulação de 

espetáculos de variados gêneros, oficinas e diálogos em 

todos os estados brasileiros, nas capitais e no interior. 

A cada nova edição o Sonora Brasil consolida-se como o 

maior projeto de circulação musical do país. Em 2020, 

receberemos, em quatro etapas diferentes, quatros 

grupos representantes do tema Líricas Femininas. 

De janeiro a dezembro , o projeto fomenta e difunde a 

produção musical local.  A programação prioriza grupos 

regionais com trabalhos que representem a diversidade da 

música produzida na Bahia e também a mistura dessas 

sonoridades com outros ritmos.

Flipelô

Mostra
Sesc de Artes -
Aldeia
Pelourinho
16ª Edição

Palco
Giratório

Sonora
Brasil

Sons da
Bahia



Projeto que promove a circulação, difusão 
e o acesso a produções cinematográficas 
nacionais e internacionais. Levamos o 
filme até sua escola ou instituição!

Para agendamento, entrar em contato 
através do telefone (71) 3324-4522 ou 
do e-mail: literatura@sescbahia.com.br

Itinerante

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

Acompanhe e curta
nossa programação!

teatrosescsenacpelourinho

teatrosescpelourinhoteatrosescpelourinho

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.


