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Mortes
de Shakespeare

Musical infantil

Kleson Spalato

Michel Igielka

Lazer & Cultura

Nessa versão a Alice é uma adolescente
encarando sua própria personalidade, seus
desejos e mudanças

ntediada em seu quarto ela resolve ler um livro para
se entreter, quando de repente a história ganha vida
e a velha estante da família deixa escapar fantásticas
criaturas que transformam o seu quarto num verdadeiro país
das maravilhas.As canções foram compostas especialmente para
a produção pelo ator e músico Elton Towersey. O espetáculo
conta com a participação especial de Paula Capovilla (Evita, A
Madrinha Embriagada) e Cláudio Galvan (A Família Addams, O
Rei Leão), que emprestam suas vozes à mãe de Alice e ao Gato
Sorridente, respectivamente. Com Natália Foschini, Adriano
Tunes, Márcio Godoy e Thiago Sak.

E

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel.
3226-7300. Sábados e domingos às 15h . Ingresso: R$ 60. Até 25/11.

Um jogo cênico para celebrar a morte com a própria
morte, ágil, divertido que buscasse no pós-dramático
a referência estética e nos textos de Shakespeare a
principal referência dramatúrgica. Foram estas as bases
de criação do coletivo Bobik & Sofotchka, formado na
Alemanha por Márcia Nemer, para compor ‘E, com um
beijo...Eu morro’, que estreia em curta temporada a
partir de hoje (dia 21). A peça traz ao palco as mortes
escritas por Shakespeare em um jogo cênico composto
de uma sucessão de vidas interrompidas, totalmente
descontextualizadas. Os personagens das 68 mortes
escolhidas para entrar em cena (e que foram escritas
para acontecer no palco) vão sendo revelados por seus
nomes, e pelas palavras finais de cada um deles (como a
célebre despedida de Romeu, que dá nome à peça). Com
Alexcia Custódio, Daíse Neves, Samira Lochter.
Serviço: SP Escola de Teatro, Praça Franklin Roosevelt, 210, Consolação.
Sextas, sábados e segundas, às 21h e domingos às 19h. Ingressos: R$ 20 e R$
10 (meia). Até 22/10.

Concerto
Com regência de William
Coelho, Coro da Osesp interpreta Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Heitor Villa-Lobos
e Knut Nystedt . Criado em
1994, como Coro Sinfônico do
Estado de São Paulo, o Coro
da Osesp (como é chamado
desde 2001) reúne um grupo
de cantores de sólida formação musical e é uma referência
em música vocal no Brasil.

Micaela Wernicke

Dois espetáculos de dança contemporânea são destaques na programação de setembro. Nos dias 22
e 23/09, as bailarinas e coreografas
Josefa Pereira e Patrícia Bergantin
apresentam a montagem Égua, que
explora potencia animal para expor
a força do feminino e questionar
as contradições opressoras. E nos
dias 29 e 30/09, Josefa Pereira
protagoniza sua performance
solo Hidebehind. O espetáculo é
inspirado no monstro que habita
florestas escuras e nunca pode ser
visto ou ter a sua forma descrita.

A exposição “Um Homem Bateu em Minha
Porta”, do artista plástico Francisco Hurtz,
com texto crítico de Jorge Coli apresenta
20 trabalhos, entre desenhos, fotografias
e pinturas. A mostra aborda o erotismo ao
apresentar corpos masculinos em confronto,
perfazendo uma dura afirmação política em
face das convicções machistas presentes nas
artes visuais e na sociedade em geral. Em sua
primeira individual Francisco Hurtz propõe
um novo olhar à representação do corpo
masculino, normalmente retratado jovem,
dominante, viril e potente, imagem corriqueira
e massificada do universo gay. “
Serviço: Verve Galeria, R. Lisboa, 285, Jardim Paulista, tel.
2737-1249. De terça a sexta das 10h às 19h e aos sábados das
11h às 17h. Entrada franca.

Espetáculo “Égua”.

Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Dicionário dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar
um estado de consciência dúbia. Que ataca, prejuízos comerciais e financeiros. Vê-lo rompimento
de relações amorosas e intrigas. Números da sorte:
13, 29, 32, 65, 80 e 97.

Simpatias que funcionam
Para aumentar as vendas: Ingredientes: 1 folha
de papel verde, 1 trevo de quatro folhas, 1 envelope
verde, 1 caneta. Como fazer: A simpatia é simples,
mas muito eficiente. Pegue a folha de papel verde
e escreva nela o seu pedido. Neste caso, que é para
aumentar as suas vendas, escreva “desejo vender
mais”. Dobre-o e coloque dentro do envelope junto
com o trevo de quatro folhas.
Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)

Áries
(21/3 a 19/4)
Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Escorpião
(23/10 a 21/11)
Aquário
(20/1 a 18/2)

Há tendência de tudo ficar mais lento
e acabar perdendo uma boa oportunidade por falta de tempo. Controle os
sentimentos e seja bastante prático
ao agir no setor de trabalho. Os obstáculos começam a desaparecer a as
soluções surgem se persistir no final
deste dia. 78/978 – Branco.

A diplomacia será a principal arma
ajudando a evitar brigas neste final
de mês e recuperando bem a saúde.
Precisa demonstrar seus sentimentos e cuidar melhor das pessoas que
ama. A atenção dada agora a alguém
será retribuída depois de alguma
forma. 33/433 – Azul.

Com disciplina e bom desempenho
o trabalho evoluirá. Precisa cultivar
novos valores e dar mais atenção aos
seus sentimentos. É preciso ter em
mente que foi uma semana estressante. Dê um desconto e procure
relevar prováveis desentendimentos. 64/364 – Verde.

Neale Donald Walsch
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Como se destacou o italiano Luigi Pirandello, Informação do folder
lembrado em 28/6/2017 pelos 150 anos do nascimento de imóveis
Acre; Prática do Fenômeno
Entidades (?) Ruela: Ouro, em
inspetor acústico
espirituais bobalhão espanhol azedo

"Quem não
(?) não se
decepciona" (dito)
(?) Baldwin:
parodia
Donald
Trump

Creme
alimentício
usado em
sanduíches

Usain Bolt,
atleta da
Jamaica

Dom
Pedro (?),
imperador
do Brasil

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 21 de Setembro de 2018. Dia de São Mateus, Santa
Ifigênia, São Jonas, Santa Maura de Troyes, e Dia do Anjo Leiazel,
cuja virtude é a criatividade. Dia da Agricultura, Dia da Árvore,
Dia do Fazendeiro, Dia do Idoso e o antigo Dia do Radialista. Hoje aniversaria o jogador de futebol Djair que faz 47 anos
o ex-pugilista Acelino Popó Freitas que nasceu em 1975 e a atriz
Daniele Suzuki nascida em 1978, completa 40 anos.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é dinâmico e expansivo. Amigável, tem muitos contatos sociais e um amplo círculo de amigos.
Gosta de se divertir e é muito criativo. Aprecia toda atividade que
possibilite o contato humano e a troca de idéias. Normalmente têm
facilidade em compreender o que tentam expressar e é solidário com
aqueles que passam por alguma dificuldade. Não aceita o próprio
psiquismo, freqüentemente bem desenvolvido. Têm boa memória
e imaginação ardente, mas se aconselha mais coragem frente ao
desconhecido. No lado negativo pode desperdiçar energias tendo
diversos interesses.

BANCO
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Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Prepare negócios, viagens de negócios e faça planos para melhorar
seus ganhos. Não se descuide do
equilíbrio interior nesta que é a fase
mais delicada do ano. Há um forte
apego a ideais e sonhos, tornando a
ambição ampliada. Precisa meditar e
orar mais. 34/734 – Vermelho.

Precisa agir e resolver nesta sexta
todos os assuntos pendentes. Este
dia não é bom para assuntos de
dinheiro, empréstimos e financiamentos. Obterá lucros através do
comércio e do poder de comunicação junto dos amigos e da pessoa a
quem ama. 32/732 – Verde.

Neste dia de sua vida, querido(a) amigo(a),
acredito que Deus quer que você saiba......
Que é fácil fazer dinheiro. É muito mais
difícil fazer a diferença. O Universo convida
você agora a ser alguém que cria uma vida,
em vez de um viver. Caminhe na direção
da sua paixão. Expresse através de seu
trabalho diário e suas atividades diárias
aquilo que ilumina sua alma. Não acredite
naqueles que dizem que você não pode fazer
isso. Faça assim mesmo. De verdade. Faça
assim mesmo.
Amor, Seu Amigo,
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Tome um rumo na vida, faça uma
escolha seguindo a intuição para não
errar. A Lua fora de curso até o final
da noite leva a viver um momento
de maior tensão. Bom de dia para
idealizar negócios, transações e para
recuperar a saúde e a boa disposição.
67/267 – Cinza.

Dedique a aprender algo para preparar um futuro melhor. Há um sentimento forte por alguém especial.
Dê valor ao seu lado mais prático,
mas não se esqueça de mostrar seus
sentimentos evitando querer manter
o controle de forma a aumentar a
revolta das pessoas. Não seja tirano.
89/989 – Amarelo.

Com a Lua fora de curso até o final
da noite não favorece encontros
afetivos, nem relações de parceria
podendo ocorrer brigas. Cuidado
com as fortes emoções despertadas
podem provocar atritos. Abra o coração e fortaleça as afeições sociais
e familiares. 68/368 – Azul.

Faça a diferença
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A Lua fora de curso no final da sexta
não favorece encontros afetivos, nem
as relações de parceria. Espere para
agir de forma enérgica e audaciosa
depois do aniversário. Diga dos
seus sentimentos por alguém, abra o
coração e fortaleça as afeições neste
dia do amor. 78/278 – Azul.

Precisa de equilíbrio nos seus atos
tratando tudo de forma prática. A
parte da tarde será favorável principalmente à prática de esportes. Até
a tarde haverá bom discernimento e
excelente capacidade de julgamento
para resolver situações. A Lua fora
de curso aconselha a seguir a rotina.
22/122 – Bege.

Reflexões

Obra Mentira de Francisco Hurtz.
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De manhã, excessiva energia no
ar provoca nervosismo e leva ao
estresse devido à instabilidade das
situações. Tome atitudes corajosas
resolvendo uma situação amorosa.
Terá necessidade de colocar tudo
em ordem no seu ambiente no final
de semana. 67/467 – Branco.

Em seu novo show, “Encontro de Brotos”
a Del Rey presta uma homenagem não só a
Roberto e Erasmo, mas a toda Jovem Guarda,
revistando as músicas que foram sucesso absoluto nos anos 60. O show tem a participação
especial de Otto. A apresentação integra o
Encontros Sonoros, um projeto que traz artistas em projetos paralelos àqueles em que
o público está acostumado a vê-los. A banda
Del Rey foi criada para homenagear a obra
de Roberto e Erasmo Carlos, e idealizada por
China e pela banda Mombojó.
Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel. 3111-7000.
Segunda (24) às 19h. Ingresso: R$ 20.

Esta sexta é o décimo terceiro dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Júpiter pode deixar o dia um pouco mais vagaroso.
A Lua em Aquário deixa a mente aberta, é possível ter ideias mais avançadas e aceitar as diferenças, mas Júpiter em
Escorpião nos lembra que para crescer é preciso ir à fundo nas questões e nas emoções. Essa profundidade nos faz entrar em
contato com instintos primitivos e sentimentos fortes que podem gerar mal-estar. A Lua fica fora de curso às 14h14, e ficará
solta até ingressar em Peixes no sábado. Propensão a nutrir expectativas grandiosas demais, com ansiedade demasiada e
perigosa com a Lua fora de curso. Por isso será mais difícil obter o entendimento que se deseja no final desta sexta-feira.
De tarde haverá bom discernimento
e excelente capacidade de julgamento para resolver situações que
estejam pendentes. O Sol em seu
signo oposto no domingo já provoca
decisões em parcerias e sociedades
que se definem neste final de setembro até o começo de outubro.
82/382 – Branco.

Homenagem

3/arn — oro — sus. 4/alec. 5/keanu — orson. 6/aikido.

Horóscopo

Erotismo

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II,
Praça São Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400.
Sábado (22) às 16h. Entrada franca.

Dança

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino,
1000, tel. 2076-9700. Sábados (22 e 29) às 20h
e domingos (23 e 30) às 17h. Ingresso: R$ 20.

Cena de “Alice”.

Silvia Balady

Cena da peça “E, com um beijo...Eu morro”.

