
Salvador - BA JAN / FEV.2019



Curso Livre de Teatro 

Pré-inscrição: 2 a 29 de janeiro
Local: Sala de Produção - 9h às 17h 

- Expressão Corporal e Vocal
- Interpretação
- Improvisação
- Leitura de Textos
- Mostras de Exercícios Cênicos (semestral) 
- Mostra Didática (anual)

Aulas Semanais:
Seg e Qua  | Ter e Qui
Vespertino (adolescentes)  Noturno (adultos)

Público-alvo: adultos e adolescentes sem 
experiência e atores amadores

Início das aulas: 11.fev
Término do curso: 11.dez



Artista plástico e surfista com muito talento no estilo pop 
art, retrata pessoas comuns e celebridades através de 
traços peculiares. Com mais de 500 telas pintadas na 
carreira, já retratou artistas como Ivete Sangalo, Tuca 
Fernandes, Bell Marques e Carlinhos Brown, com uma 
versatilidade incomum e resultados marcantes. 

Surfando nas Telas
por André Dragão

4.jan a
21.mar

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

Exposição



Os Irmãos Macedo
Carnaval, Música e Revolução

R$ 40 Cartão Sesc | R$ 50 e R$ 25 meia
Livre

01, 09, 15 e 22. Fev
11, 18 e 25. Jan

20h30

Espetáculo encenado por Armandinho, Betinho, Aroldo 
e André Macêdo, traz a história musical da carreira do 
pai, Osmar Macêdo. Em formato intimista, o show 
apresenta a criatividade e a riqueza dos arranjos, 
valorizados pelo uso dos instrumentos eletroacústicos, 
em especial a “guibana”, guitarra baiana acústica, que 
marcará presença durante toda apresentação musical. 



12.jan 20h30 16 anos

Com um olho no colorido da palavra e outro na poesia, 
reúne nesse espetáculo poemas e histórias, que tenham, 
por essência, a textura, a cor e o lado carcomido do Sertão. 
Esta miuçalha, na maioria das vezes, é matéria prima e 
remédios de grande valimento pro seu fazer poético. Em 
tempos de valores brutalmente desfigurados pela voragem 
dos costumes modernos, Quirino mergulha num Sertão 
que já não existe mais e constrói seu recital.

Plateia - R$ 72 Cartão Sesc | R$ 90 e R$ 45 meia
Balcão - R$ 56 Cartão Sesc | R$ 70 e R$ 35 meia

Jessier Quirino
Juntando os Cacarecos



Flávia Wenceslau
minha música tem história

1º Lote - R$ 48 Cartão Sesc | R$ 60 e R$ 30 meia
2º Lote - R$ 56 Cartão Sesc | R$ 70 e R$ 35 meia

16 anos17 e 24.jan 20h30

Intimista, o show é centrado na voz e no violão de Flavia, 
com suas canções e histórias de vida e de carreira. De 
forma bem-humorada e espontânea, conta como se 
inspirou a compor alguns dos sucessos, interpretados 
por diversos cantores brasileiros. A apresentação tem 
direção artística de Jackson Costa.



R$ 48 Cartão Sesc | R$ 60 e R$ 30 meia

Jazz na Avenida
5 anos

Livre19. Jan 21h

Idealizador do projeto, o francês Laurent Rivemales 
convida artistas e bandas com seus talentos versáteis 
para comemorar os 5 anos do Jazz na Avenida. O 
projeto, que acontece duas vezes na semana na orla da 
Boca do Rio, será celebrado no palco do teatro e traz 
musicas autorais e grandes standards de Jazz.



Seja o Amor de Sua Vida

12 anos20.jan 20h

R$ 56 Cartão Sesc | R$ 70 e R$ 35 meia

Espetáculo que vai do choro às gargalhadas, sem likes, 
completamente ao vivo, porque Guilherme Pintto abre 
espaço para o Gui falar como começou a escrever, 
quais motivos o levou a propagar o amor na internet e 
contar sobre sua vida e seu processo de superação. 
Aliás, Guilherme e Gui são a mesma pessoa? Se encan-
te com essa linda história por trás do sorriso que você já 
conhece, como ser o amor da sua vida. 



Contrações

1º Lote - R$ 48 Cartão Sesc | R$ 60 e R$ 30 meia

14 anos26 e 27.jan sáb - 21h
dom - 19h

Cruelmente engraçada, a peça traz a faceta mais 
absurda de uma situação comum de trabalho. Em uma 
grande corporação, a gerente solicita que a funcionária 
Emma leia em voz alta uma cláusula do contrato que 
proíbe qualquer relação entre colegas. Nos encontros 
seguintes, a gerente libera suas diferentes facetas para 
manipular Emma. Para manter seu emprego, a funcio-
nária acaba por se render e danificar sua vida privada



Descontos
Trabalhador do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo (Cartão Sesc válido)
tem direito a 20% de desconto sobre

valor de inteira, não cumulativos.

Atendimento Bilheteria
Terça a quinta, das 13h às 20h30,

sexta a domingo, das 13h até o início
do espetáculo.

Informações 3273-8732
cineteatro@sescbahia.com.br

Av. Tancredo Neves, 1.109,
Caminho das Árvores,

CEP 41820-021 - Salvador, Bahia

 

 

#TododiaédiadeSesc

Teatro Sesc
Casa do Comércio

www.sescbahia.com.br

Siga as redes sociais

Baixe a programação no site


