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TEATRO INFANTIL 
A COZINHEIRA, O BEBÊ E A DONA 
DO RESTAURANTE 
Até 8 de junho

MUSICAL INFANTIL 
UM CHÁ PARA ALICE 
Até 29 de junho

CONCERTO 
CORAL INFANTIL DA UFRJ 
Dia 3 de junho

LITERATURA 
4º SALÃO DE LEITURA 
De 31 de maio a 8 de junho

MÚSICA - PROMOÇÃO! 
ENCONTROS VOCAIS 
Dia 1 de junho

LANÇAMENTO CD 
CD CONSAGRADA AO DIVINO 

Dia 3 de junho

LANÇAMENTO CD  
PROMOÇÃO! 
GÓ GÓ BOYS 

Dia 8 de junho 

ÓPERA 
UM TAL DON GIOVANNI 

Dias 7 e 8 de junho

FESTIVAL DE VIDEODANÇA 
DANÇA EM FOCO 2014 

Até 8 de junho

FESTIVAL CINEMA 
8º CURTA CABO FRIO 
Inscrições abertas!

TEATRO 
ALÉM DAS LINHAS BRANCAS 
Dia 4 de junho

TEATRO 
AS TRÊS IRMÃS 
De 14 de junho a 6 de julho

WORKSHOP 
FORMATAÇÃO DE PROJETOS 
CULTURAIS E SOCIAIS 
Dia 26 de julho - Inscrições abertas!

Dia 6 de junho 
Apoio Ouro Verde
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Com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura 
e apoio da Ouro Verde, o projeto A Lona tem 
Concerto está levando música de qualidade às 
Lonas e Arenas Culturais da cidade em eventos 
mensais. Este segundo concerto, Bach-Brasil I, terá 
a orquestra e o coro da Cia. Bachiana Brasileira 
interpretando obras de J. S. Bach (Suite nº 2 em 
si menor e Cantata 150), Henrique de Curitiba 
(Poema Sonoro) e Edino Krieger (Divertimento). 
Os solistas são Helder Teixeira (flauta) e Michele 
Ramos (soprano), além do trio composto por 
Hélida Lisboa (contralto), Diogo Oliveira (tenor) e 
Leonardo Soares (baixo). 

O PROGRAMA

Foi Villa-Lobos quem primeiro percebeu a 
profunda ligação entre a pulsão da música de 
Johann Sebastian Bach e a da nossa ‘Terra Brasilis’. 
Dessa percepção, deixou-nos um legado genial, as 
Bachianas Brasileiras, na qual nos oferece a alma de 
nosso povo vestida em corpo bachiano. 

A pulsão e a força presentes no ciclo das Bachianas 
Brasileiras são a expressão da vitalidade do povo 
brasileiro neste seu momento histórico de busca e 
afirmação do próprio perfil, da própria identidade 
e cultura. Tal vitalidade não é diferente da do povo 
alemão do tempo de Bach. E aqui tocamos a ponte 
percebida por Villa-Lobos: o encontro da pulsão 
bachiana com a brasileira, para além do tempo e 
do espaço, da lógica e da cultura; um encontro, por 
assim dizer, de espírito e linguagem comuns, de 
um canal de comunicação que não é outro senão o 
estritamente musical.

Dia 6 de junho, sex, às 20h

Lona Cultural Municipal Renato Russo 
Parque Poeta Manoel Bandeira - Cocotá – Ilha do 
Governador (próximo à estação das barcas) 
Informações: (21) 2245-0058 ou 3366-0589 
Duração: 70 min 
Entrada franca  Classificação: Livre

Página 1

CAPA

A LONA TEM CONCERTO
CIA. BACHIANA BRASILEIRA EM CONCERTO  
BACH-BRASIL NA LONA CULTURAL RENATO RUSSO 
Direção e Regência: Ricardo Rocha

Foto: Antonio Cerdeira

Foto: Antonio Pessoa

Foto: Margareth Lopes
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AGENDA

TEATRO INFANTIL

CONCERTO

A COZINHEIRA, O BEBÊ E A DONA DO RESTAURANTE 
de Ademir de Souza
com Direção de Luis Igreja

PROJETO CANTARES 2014 - CORAL INFANTIL DA UFRJ
Regência: Maria José Chevitarese
Piano: Claudia Feitosa

Sucesso de público! Inspirada no ritmo, na musicalidade 
e na estética dos desenhos animados clássicos dos 
anos 40 a 60, a peça transpõe essa linguagem para 
o teatro através de um refinado  trabalho gestual 
baseado na ausência de diálogos e rica sonoplastia, 
executada ao vivo pelo ator Ademir de Souza. Em 
cena, duas mulheres, a Cozinheira (Tania Gollnick) e a 
Dona do Restaurante (Cecilia Ripoll), veem sua rotina 
transformada com a chegada de um bebê na porta dos 
fundos do restaurante onde trabalham.

Últimas semanas! 
Até 8 de junho, sáb e dom, às 16h

Teatro Glauce Rocha 
Av. Rio Branco, 179 - Centro - RJ 
(em frente ao metrô Carioca) 
Informações: (21) 2220-0259 
Ingresso: R$ 10,00 (inteira)  Classificação: Livre

O Projeto Cantares 2014, criado pela Profa. 
Maria José Chevitarese apresenta esse mês o 
Coral Infantil da UFRJ. 

Dia 3 de junho, ter às 18h30

Teatro do Centro Cultural Justiça Federal 
Av. Rio Branco,  124 - Centro - RJ 
Informações: (21) 3261-2550 
Ingresso: R$2,00 (inteira) 
Classificação: Livre

https://www.facebook.com/CamisariaDemoro
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AGENDA

MUSICAL INFANTIL

LITERATURA

UM CHÁ PARA ALICE 
Texto, Direção e Coreografia: Dharck Tavares

4º SALÃO DE LEITURA DE NITERÓI

Inspirado no livro de Lewis Carroll ‘Alice no País das 
Maravilhas’, o clássico da literatura mundial ganha 
roupagem no estilo dos musicais da Broadway com 
dança, música e fantoches. Na trama, Alice é uma 
jovem de 17 anos está cansada de sempre receber 
ordens da irmã, até que um dia avista um intrigante 
coelho branco apressado passar na floresta e decide 
segui-lo. Com o objetivo de alcançar o rápido 
coelhinho, que a todo momento retira um relógio 
do bolso, Alice cai dentro da toca dele: a porta para 
o ‘País das Maravilhas’. Ao passear por essa terra 
mágica, vai conhecendo diversos personagens: 
a lagarta conselheira, um exército de cartas, a 
malvada Rainha de Copas, o gato alegre que some 
e aparece, o chapeleiro maluco e outros. Elenco: 
Rayssa Bentes (Alice), Hugo Faro (Coelho Branco), 
Dharck Tavares (Gato), Rodrigo Fernando (Rainha de 
Copas), Raí Valadão (Chapeleiro Maluco), Zé Júnior 
(stand-in de Chapeleiro) Kelly Maurelli - Luna Lima 
(cartas), Juliana Xavier (voz -Lagarta conselheira) e 
Ricky Tavares (voz - maçaneta da porta).

Até 29 de junho, sáb e dom, às 16h

Teatro Miguel Falabella - Norte Shopping 
Av. Dom Helder Câmara, 5474 - 2º Piso - Cachambi 
Informações: (21) 2595-8245  
Duração: 60 min 
Ingresso: R$ 40,00 (inteira)  Classificação: Livre

O 4º Salão da Leitura de Niterói será realizado 
no Caminho Niemeyer, próximo ao terminal 
Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói. 
Tendas climatizadas e integradas ao Teatro 
Popular, ao Memorial Roberto Silveira e à Casa 
do Conhecimento serão palco das diferentes 
atividades que o evento oferece gratuitamente a 
um público de todas as idades. Além de estandes 
com venda de livros, o 4º Salão da Leitura de 
Niterói terá uma programação cheia de atrações: 
encontro com autores, sessões de autógrafos, 
palestras, mesas-redondas, oficinas e workshops, 
atividades para crianças, contação de histórias, 
shows de música, sarau de poesia, apresentação de 
teatro e cinema. O evento também homenageará o 
centenário do nascimento de Dorival Caymmi, com 
um show de Nana Caymmi, filha do compositor 
baiano. A grande novidade este ano é a criação de 
uma moeda social: o Lobato. Cada aluno da rede 
pública municipal de ensino ganhará dez lobatos 

Foto: Anacris Monteiro

(LoB$ 10), equivalentes a dez Reais (R$ 10) para 
comprar livros nos estandes do evento.

De 31 de maio a 8 de junho, sáb e som, das 10h 
às 22h e seg a sex, das 9h às 22h

Caminho Niemeyer  
Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº - Niterói 
ENTRADA FRANCA 
Programação: www.saladaleituradeniteroi.com.br

http://www.saladaleituradeniteroi.com.br
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AGENDA

MÚSICA

LANÇAMENTO CD

ENCONTROS VOCAIS 
Curadoria Jonas Hammar

CONSAGRADA AO DIVINO 
de Teca Figueiredo

A proposta da série “Encontros Vocais” é movimentar a 
cena vocal/coral carioca e oferecer uma oportunidade 
aos cantores, regentes, corais e grupos vocais de 
mostrarem o seu trabalho para o grande público num 
teatro conhecido da cidade. Os ingressos terão preços 
populares com o objetivo de democratizar o acesso à 
cultura. Nesse domingo participarão o Coral Infoglobo 
e o Gó Gó Boys se apresentando por aproximadamente 
30 minutos cada.

Dia 1 de junho, dom às 19h

Sala Baden Powell 
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 360 - Copacabana  
Informações: (21) 2548-0421 
Ingressos: R$ 10,00 (inteira) 
PROMOÇÃO! Pague apenas R$ 5,00, pedindo 
ingresso-amigo na bilheteria. 
Classificação: Livre

O Projeto Som na Gávea, que acontece 
quinzenalmente às terças-feiras, apresenta no 
próximo dia 3 de junho o lançamento do CD 
“Consagrada ao Divino” da produtora e cantora 
Teca Figueiredo, a partir das 21h, no SESC Casa 
da Gávea. O CD, que traz releituras de canções 
da MPB e três faixas inéditas em ricos arranjos 
que exploram sonoridades bem brasileiras, foi 
produzido pelo músico e maestro Carlos Malta - 
trata-se da primeira produção do músico.

Dia 3 de junho, ter, às 21h

SOM NA GÁVEA 
SESC Casa da Gávea 
Praça Santos Dummont, 116  -  Gávea  - RJ 
Informações: (21) 2239-3511 

Ingresso: R$ 20,00 (inteira) e R$ 15,00 (com 
apresentação da filipeta)  
Classificação: 14 anos 
Vendas: www.compreigressos.com

Foto: Joaquim Nabuco

www.elo7.com.br/luzinhaartes
http://www.compreigressos.com
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AGENDA

LANÇAMENTO CD 

SHOW GÓ GÓ BOYS
Tem gente que adora botar a boca no trombone. 
No caso deles, a boca é o trombone. E o baixo, a 
guitarra, a bateria, o trompete... O instrumento que 
eles quiserem. Munidos apenas de suas vozes e 
pedais de efeito, eles formam a banda vocal Gó Gó 
Boys, que lança agora seu CD de estreia homônimo 
(Saladesom Records), em show imperdível na Sala 
Baden Powell.

Sim, o trocadilho no nome já dá uma ideia da 
tônica do grupo carioca, criado em 2011 por 
Cicero Melo, Fabiano Lacombe, Marcelo Rezende, 
Marcio Pizzi e Rafael Pissurno. E as 11 faixas do 
primeiro álbum, todas de autoria própria, fazem 
rir ao mesmo tempo em que demonstram a 
impressionante capacidade vocal do quinteto.

Os Gó Gó Boys vão da dance music ao pop rock dos 
anos 80, passando pelo baião elétrico e um típico 
partido alto, sempre brincando com os clichês de 
cada estilo. Isso tudo, vale lembrar, usando apenas 
vozes e pedais de efeito. Os rapazes são bons de 
boca e contam com uma equipe competente e 
talentosa.

Dia 8 de junho, dom, às 19h

Sala Baden Powell 
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 360 - 
Copacabana - RJ 
Informações: (21) 2548-0421 
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) 
Classificação: Livre

EQUIPE 
Direção: Leandro Muniz 
Diretora de movimento: Clarice Silva 
Figurino Patricia Muniz 
Luz: Aurélio Oliosi 
Engenharia de Som: Marcel Almeida 
Designer: Chris Lima 
Produção: Anacris Monteiro 
Foto: Mauricio Stal 

ELENCO 
Marcelo Rezende  Marcio Pizzi  
Cicero Melo   Rafael Pissurno  
Fabiano Lacombe

LISTA AMIGA OURO VERDE!  
50% DE DESCONTO

Para entrar na lista amiga e pagar apenas R$10,00 no seu 
ingresso inscreva-se através do nosso e-mail  
agenda@ouroverdeproducoes.com.br ou inclua seu nome 
nos comentários do post relacionado ao show em nossa 
fanpage https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes. 
Inscrição pode ser feita a partir do dia 01/06 até 08/06 às 
17h30. Promoção não cumulativa.  

Produção artística: Apoio:

https://www.facebook.com/camiseta.tal
mailto:agenda@ouroverdeproducoes.com.br
https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes
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FESTIVAL DE VIDEODANÇA

FESTIVAL DE CINEMA

DANÇA EM FOCO

8º CURTA CABO FRIO 
InSCrIçõeS AberTAS!

Em sua 12ª edição, o Festival Internacional de 
Vídeo & Dança traz novidades. Na Convocatória 
da MIV - Mostra Internacional de Videodança, 200 
videodanças foram inscritos e 72 selecionados pela 
curadoria. Os vídeos poderão ser vistos em junho no 
Teatro Cacilda Becker. A MIV do dança em foco 2014 
será marcada pela diversidade. Serão apresentados 
videodanças oriundos de 24 países, incluindo vídeos 
de artistas da República Dominicana, do Irã e da 
Eslováquia. Além disso, o público poderá participar 
dos 2 Diálogos e conversar com nossos convidados 
em junho, no Teatro Cacilda Becker. 

Diálogos - Dias 4 e 6 de junho

Exibição dos vídeos selecionados  
De 4 a 8 de junho

Teatro Cacilda Becker 
Rua do Catete, 338 - Largo do Machado - RJ 
Informações: (21) 2265-9933

O Curta Cabo Frio - Festival de Audiovisual da 
Costa do Sol é um encontro de exibição, debate 
e discussão da produção do audiovisual nacional. 
O festival preza pela busca de novas linguagens, 
propostas e formas. Mediante a exibição de filmes 
em diferentes bitolas e formatos, o festival é 
caracterizado pela acessibilidade dos diferentes 
públicos, graças a iniciativas como exibições 
públicas, oficinas, palestras, mostras em escolas, 
bairros e universidades, além de reunir diversas 
gerações de profissionais e entusiastas atuantes 
no mercado nacional de audiovisual. O Curta 
Cabo Frio é um projeto voltado para o social e 
educacional. O evento ocorre em várias cidades da 

AGENDA

região, sempre com acesso gratuito. A intenção é 
difundir a produção audiovisual na Costa do Sol. 

Inscrições até 10 de Julho, através do site  
www.festivalcurtacabofrio.com.br/2014

Contabilidade que vai 
além da conta.

http://www.festivalcurtacabofrio.com.br/2014
http://www.confiare.com.br
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TEATRO

TEATRO

ALÉM DAS LINHAS BRANCAS
Texto e direção: erika Ferreira

AS TRÊS IRMÃS
Texto: Anton Tchekhov  Direção: Morena Cattoni

Encenada pelos alunos da Oficina Social de 
Teatro (OST), “Além das linhas brancas” é um texto 
desenvolvido a partir do estudo sobre o teatro 
do absurdo e seus autores. O espetáculo conta a 
história de um menino que se revolta contra os 
pais e que resolve seguir alguns palhaços. Uma 
parede se abre e revela um mundo diferente para 
esse menino. Com uma trilha que vai da música 
francesa aos sons inigualáveis do teatro butô, o 
espetáculo bebe de várias referências do teatro 
mundial: absurdo, expressionista e mamulengos, 
dentre outros, para explorar o que existe além das 
linhas brancas. 

O Casarão Austregésilo de Athayde, no Cosme 
Velho, vai virar cenário do espetáculo “As três 
irmãs”, do dramaturgo russo Anton Tchekhov. E 
o jardim da residência, palco da encenação, terá 
quase a mesma importância de um personagem, 
dialogando com os temas da peça, que conta a 
história das irmãs Olga, Irina e Macha, que moram 
no interior da Rússia com o irmão Andrei. Eles 
foram criados por um pai militar que os ensinou 
as maiores virtudes. Porém, o conhecimento 
que têm não serve para nada útil onde moram. 
Eles recebem a visita de militares em sua casa e 
filosofam sobre a vida. As três irmãs sonham em 
voltar à sua cidade natal: Moscou. Esse sonho 
as move, porém nunca chegam a realizá-lo. A 
iluminação será natural, começa com o dia ainda 
claro, na primavera, e termina com a chegada da 
noite e do outono. Elenco: Arthur Rozas, Carlos 
Neiva, Cássio Pandolph, Chica Oliveira, Gisela 
de Castro, Julia Deccache, Jean Machado, José 
Gomide, Marcelo Morato, Natasha Corbelino, Paula 
Sandroni, Paulo Roque e Rodrigo Cirne.

AGENDA

De 14 de junho a 6 de julho, sáb e dom, às 16h
Casarão Austregésilo de Athayde.  
Rua Cosme Velho, 599 - Cosme Velho - RJ 
Duração: 95 minutos 
Classificação etária: 10 anos 
ENTRADA FRANCA  
Capacidade de público por sessão: 30 lugares. 
Necessário fazer reservas: (21) 99974-8272 ou 
astresirmasnojardim@gmail.com - Maria Fernanda 
(Em caso de chuva, não haverá espetáculo)

Dia 4 de junho, qua, às 19h30
Teatro Eduardo Kraichete - AMF 
Av. Roberto Silveira, 123 - Icaraí, Niterói - RJ 
Ingressos: R$40 (inteira) 
Informações e venda: (21) 2610-3902 
(ou 1 hora antes da peça na bilheteria do teatro) 
Classificação: Livre

mailto:astresirmasnojardim@gmail.com
https://www.facebook.com/linda.olivia.71
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WORKSHOP

LEIS DE INCENTIVO CULTURAL  
com Ananda niño

AGENDA

AnAnDA nIÑO
bacharel em Marketing, 

pós-graduada em gestão de 
projetos, diretora de produção 
licenciada pelo MTe com DrT 
03.568, trabalha na TV Globo, 
é fundadora da astreze artes 
Produções e ministra cursos 

sobre leis de incentivo cultural 
e social desde 2009 no rJ e SP.

Palestrante convidada:
AnACrIS MOnTeIrO

bacharel em Administração  
de empresas, pós-graduada  

em logística, produtora e  
prestadora de contas de  
projetos incentivados e 

conveniados, é fundadora 
e diretora da Ouro Verde 
Produções, tendo atuado  

em diversos projetos  
culturais no rJ.

O workshop orienta a todos os interessados no sistema de 
Incentivo à Cultura e sua disseminação. Analisa conceitos em 
Marketing, auxilia na formatação de projetos e apresentação 
ao patrocinador, oferece atividades práticas e dinâmicas com 
atenção aos projetos dos participantes, para adequações às 
Leis Rouanet (Federal), ProAC (ICMS - Estadual) e Mendonça 
(ISS - Municipal) e aos editais culturais. Apresentação, Objetivos, 
Justificativa, Cronograma de execução e de desembolso, 
Preparação de orçamento, planilha financeira, e outros itens 
estão no programa.  

- Marketing é pesquisa; Projeto é resultado
- Leis de incentivo (Rouanet, ICMS e ISS)
- Agregando valor ao Patrocinador
- Projetos específicos para editais

Presença da palestrante convidada Anacris Monteiro, 
especialista em liberação, administração e prestação de contas 
de recursos incentivados e conveniados há mais de 7 anos, 
diretora da Ouro Verde Produções.

Dia 26 de julho (sábado), das 9h às 18h
SBB - Centro cultural
Rua Buenos Aires, 135 - Centro - RJ (próximo ao metrô Carioca) 
Informações: (21) 99999-2611  |  workshop@astrezeartes.com.br
Carga Horária: 9 horas
Investimento: R$ 200,00 (inclui material didático, CD multimídia, 
aula multimídia e certificado)

http://anandanino.wix.com/workshop

Inscrições abertas!

Realização:

Apoio:

PROMOÇõES:
- Desconto de 5% para nossos leitores. Basta 
mencionar a Ouro Verde no ato da inscrição;

- Você pode ganhar até 90% de desconto neste curso. 
Até 25/05, você ganha 30% de desconto para cada 
amigo pagante integral que indicar!!!

http://anandanino.wix.com/workshop


Curta 

nossa fanpage

AOS NOSSOS LEITORES
A Agenda Cultural Ouro Verde possui links em sua versão “pdf”. Sempre que houver endereços 
para internet e e-mails, clique no link para abri-los em seu navegador. Essa versão pode ser 
acessada pelo nosso site oficial ou enviada para seu e-mail. Solicite o recebimento pelo e-mail  
agenda@ouroverdeproducoes.com.br.
*Possíveis alterações na programação anunciada são de responsabilidade de cada produção.

SERVIÇOS
Liberação, administração e prestação de contas de recursos incentivados (Patrocínio e •	
Convênio)
Produção de projetos culturais (todas as etapas)•	
Elaboração, adequação, inscrição e acompanhamento de projetos em editais, leis de incentivos •	
(municipal, estadual e federal) e convênios.
Divulgação de projetos e eventos culturais em publicação própria mensal - Agenda Cultural •	
Ouro Verde

EQUIPE OURO VERDE
Anacris Monteiro - Direção, Produção e Prestação de Contas 
Marcos Monteiro -  Colaborador - Produtor Executivo e Assistente de Prestação de Contas 
Greice Yurie - Colaboradora - Produtora Executiva e Assistente de Produção

CONTATOS
X http://www.ouroverdeproducoes.com.br
K Tel.: (21) 2268-6671
E contato@ouroverdeproducoes.com.br 
B https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes

COMO PUBLICAR NA AGENDA CULTURAL
A Ouro Verde divulga gratuitamente, projetos e eventos culturais de realização no estado do RJ. 
Para incluir sua divulgação no próximo mês, envie, até o dia 20, uma imagem (foto ou cartaz) e 
as informações completas (título, área cultural, data ou período, horário, local, endereço, telefone 
para informação com DDD, duração, classificação etária, valor do ingresso), para o e-mail  
agenda@ouroverdeproducoes.com.br. Disponibilizamos mais espaço para projetos e eventos que 
ofereçam promoção aos nossos leitores. 

COMO ANUNCIAR NA AGENDA CULTURAL
Disponibilizamos espaços para divulgação de serviços e produtos através de nossos BANNERS. 
Consulte nossos preços e pacotes promocionais através do e-mail exclusivo da agenda cultural: 
agenda@ouroverdeproducoes.com.br

EQUIPE DE EDIÇÃO DA AGENDA CULTURAL
Editoria: Anacris Monteiro         
Design Gráfico: Vanessa Doria
Revisão de texto: Antonio Cerdeira

https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes
http://www.ouroverdeproducoes.com.br
mailto:contato@ouroverdeproducoes.com.br
https://www.facebook.com/OuroVerdeProducoes
mailto:agenda@ouroverdeproducoes.com.br

