
Sonhei com as Sombras da Vida

(O Véio Sabe de Tudo)



Quem tem coragem de enfrentar o velho?

Release

Ele cresceu no campo, cuidou da terra e dos bichos naquela época
quando todo mundo morava num sítio. Ainda muito jovem migrou para a
cidade em busca de novas aventuras. Hoje aos 80 anos seu filho quer
controlar sua vida, mas seu espírito é jovem e a confusão está
armada.Quem tem coragem de enfrentar o velho?

Vídeo espetáculo na integra - https://www.youtube.com/watch?v=pKcZuVE5bK4

Nesta obra tudo fica revelado, os bonecos, equipamentos e atores.

Tudo à vista do público para que este entre no espetáculo e viage com

as sombras. A pesquisa do grupo é criar um cinema vivo, onde a

imagem/sombra conte a história como no cinema, porém com tudo ao

vivo, revelando os bastidores do teatro.

Indicação - Livre 

Duração 40 minutos 

Montagem 3 horas 

desmontagem 2 horas 

Reportagem sobre o espetáculo 

https://www.facebook.com/SESCSantos/videos/1571335772910678/

https://www.facebook.com/SESCSantos/videos/1571335772910678/


Sobre a Cia Quase Cinema 

A Cia Quase Cinema existe desde 2004, nasceu do encontro de diferentes

linguagens artísticas; artes cênicas, artes plásticas, cinema, performance e

dança.

O teatro de sombras surge como possibilidade de expressão, uma arte

milenar que encanta adulto e crianças. A pesquisa do grupo é criar um

cinema vivo onde o público possa ter contato com o universo onírico do

teatro de sombras contemporâneo. O grupo já esteve em festivais na

Alemanha, Macedônia e fez apresentações em campos de refugiados na

Grécia. Produz o FIS – Festival Internacional de Teatro de sombras que

está na V edição.

Quem somos nós?

https://www.facebook.com/CiaQuaseCinema/

https://www.ciaquasecinema.com/

https://www.facebook.com/CiaQuaseCinema/
http://www.ciaquasecinema.com


Nossas necessidades…



• Equipe para viagem: 3 pessoas (1 quarto duplo e 1 quarto single) 

• Montagem 3 horas 

• Desmontagem 1 hora

• Camarim vegetariano

Outras considerações…

Ficha técnica

Direção: Ronaldo Robles e Silvia Godoy

Elenco: Ronaldo Robles e Silvia Godoy

Produção: Cia Quase Cinema

Trilha Sonora: Domínio público



Clipping 
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Clipping
Reportagem SESC Santos

https://www.facebook.com/SESCSantos/videos/1571335772910678/

link 

https://portalplena.com/news/sandra-feltran-do-sesc-sp-fala-sobre-as-campanhas-especiais-para-os-idosos-que-estao-em-andamento-confira/

https://jornaldopovoriopreto.blogspot.com.br/2017/06/sesc-sao-paulo-promove-campanhas.html
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https://issuu.com/sesctaubate/docs/programacao_junho_sesc_taubate_a720f98c8c109c
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