
Teatro
Sesc
Senac
Pelourinho
Setembro
2019



Tati Búfala

5, 6, 7,11, 12, 13 . set
15h (dias 11 e 12) e 19h | 10 anos
R$2,00 (valor único)

Tati é uma adolescente negra e moradora da periferia 
da cidade de Alagoinhas, no �nal da década de 80, e 
vive às voltas com o bullying e o racismo que enfrenta 
diariamente.



Arte Sesc Família 
Clássicas

14.set | sábado
17h | Livre

R$16 (Cartão Sesc) |  R$20 e R$10 (meia) 

O espetáculo faz uma homenagem aos clássicos da 
dramaturgia dos palhaços e apresenta reprises de 
números e brincadeiras com a plateia. As trocas de 
�gurino tem um importante papel na mudança de 
“estado” das palhaças Kerolzene, Striknina e Piu-piu. 



Quem tem culpa, tem medo
GOTS – Grupo O�cina de Teatro Sebastianense

20.set | sex   21.set | sáb
20h | 14 anos
R$16 (Cartão Sesc) | R$20 e R$10 (meia) 

A comédia re�ete sobre a loucura, o preconceito e a 
corrupção. Três atores interpretam seis personagens, no 
consultório de uma psicanalista muito suspeita. O texto 
discute verdades estabelecidas pelo senso comum, 
sugerindo uma cura para o preconceito. 



OVO
Agon Teatro (PR)

26 e 27.set | quinta e sexta
19h30 |  16 anos
R$16 (Cartão Sesc) R$ 20 e R$10 (meia)  

Uma viagem familiar em direção às raízes. Édipo e 
Electra, irmãos que passaram a juventude no campo, se 
reencontram na cidade em um momento decisivo: a 
morta da mãe. Os personagens re�etem sobre a 
fragilidade dos afetos diante de circunstâncias 
extremas como a passagem do tempo.

Festival Latino Americano
de Teatro da Bahia





R$ 16 (Cartão Sesc)

R$ 20 e R$ 10 (meia)

O roteiro bem-humorado coloca os personagens 
Jeni�er, James e Brian em situações embaraçosas e 
engraçadas, nas quais as virtuoses se destacam em 
meio a cascatas e confusões. A apresentação conta 
ainda com uma trilha sonora especial composta por 
músicas dos anos 1970.

4.set  
19 h | Livre

Repleto de ritmo, brilho e 
glamour, o espetáculo coloca 
em cena o malabarista 
Montanha Carvalho (SP) e 
os acrobatas Guga Carvalho 
e Sílvia Compte 
(Barcelona/ESP), que 
combinam diferentes 
técnicas circenses, como 
barra �xa, malabarismos e 
equilíbrio, tudo isso com 
grandes doses de humor. 



INSCRIÇÕES ABERTAS - 14h às 18h (seg a sex) 
Cliente Sesc: R$ 25/mês | Demais públicos: consultar valores.

Teatro
QUINTAS   (10h às 12h) 
Profª Clara Paixão

14 anos +

TERÇAS  (10h às 12h) 
Profª Alice CunhaCirco

15 anos +

Violão QUI ou SEX   (10h às 12h) 
Prof. Marcos Polinário

10 anos + Obs - o aluno deverá trazer seu instrumento.

Cursos
Vagas Remanescentes

Setembro
Segundas | 15h
Gratuito



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.


