PROGRAMAÇÃO DE

NOVEMBRO
* Atualizada até 29/10/2021
Agenda sujeita a alterações sem prévio aviso.

*

DIA 21

TARDE CURUMIM

Leve seus filhos para uma tarde de muita diversão com brincadeiras
infantis, presença dos palhaços Otta e Idi, gincanas, participação dos
super heróis da Liga do Bem, Grupo de Capoeira guerreiro dos Palmares,
músicas infantis com Otávio Caprioli e contação de histórias com Calu
Monteiro. A Biblioteca Municipal estará presente com a Pesca Literária,
Cantinho da Leitura e sorteio de livros. Distribuição gratuita de pipoca e
algodão-doce.

NOVEMBRO DE 2021

AGENDA CULTURAL

(Domingo)
14h às 17h.

Local: Bosque Municipal
Realização: Secretaria Municipal da Cultura
Apoio: KNN Idiomas, Escola Adventista e Unimar.
Evento gratuito!

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA NOVOS ALUNOS DA
BANDA MARCIAL CIDADE DE MARÍLIA

Estão abertas as inscrições para novos alunos da Banda Marcial “Cidade de
Marília”. As inscrições devem ser feitas de segunda à sexta, das 13h às
17h, na Av. Brasil, 252, ou pelo telefone (14) 9 9831-0899 – também
Whatsapp (com Marcos).
Os interessados devem ter idade a partir de 11 anos (para o corpo musical)
e de 13 anos (para o corpo coreográfico – linha de frente), e comparecer ao
local, munidos de documento de identidade e acompanhados dos pais ou
responsáveis.
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De
Segunda a sexta
Das 13h às 17h.

Ao ser admitido na banda, os alunos passam automaticamente a fazer parte
da Banda Marcial “Cidade de Marília”. Vale ressaltar que a Prefeitura de
Marília cede uniforme, lanche e instrumento para os participantes. Os cursos
são totalmente gratuitos.
A Banda Marcial foi criada em abril de 1995, e é composta por 30
integrantes, entre corpo musical, corpo coreográfico, balizas e portabandeiras. É mantida pela Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria
Municipal da Cultura e conta com o apoio da Associação Cultural da Banda.
O Maestro responsável pela banda é Clairton Vieira Basta e o Instrutor de
Ordem Unida é Marcos Aparecido Geraldo da Silva.
Nova Sede: Neste ano a Banda Marcial está de casa nova. Após ensaiar por
muitos anos no Ginásio de Esportes Cemec, agora, pela primeira
vez a Banda tem sua sede própria, localizada na Av. Brasil.
O espaço é amplo, adequado para os ensaios da equipe.
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Quintas-feiras
Das 18h às 22h.

EXPOSIÇÃO CULTURAL
ARTESANATO “FEITO À MÃO

Sempre às Quintas-feiras, das 18h às 22h
Local: Feira Noturna Pôr do Sol
Av. das Indústrias, próximo ao Ganha
Tempo.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO/21

EXPOSIÇÕES
(de 3 a 30 de novembro)

VITRINE
● “Dia Mundial do Hip Hop”
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Data: de 03 a 15/novembro
Exposição das obras de literatura marginal e elementos que remetem ao hip hop, celebrando a comemoração do
surgimento desse movimento cultural em 12 de novembro. Surgiu em Nova Iorque em 1970 e carrega a influência de
diversos “estilos musicais, a maioria de origem negra, como o funk, o rock, o blues e o reggae”, chegando ao Brasil em
1980. Com a colaboração de Sidnei Alves. (fonte: https://www.palmares.gov.br/?p=39396 )

● “Mulheres e Consciência negra”
Data: de 16 a 30/novembro
Exposição fotográfica de mulheres negras, promovida pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de
Marília e o fotógrafo Marcelo Sampaio, a qual faz uma reflexão especial sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado
no dia 20 de novembro. Esta data foi escolhida em homenagem a Zumbi, “um pernambucano que nasceu livre, mas foi
escravizado aos 6 anos de idade”, depois se tornou líder do Quilombo dos Palmares e foi assassinado por defender os
direitos do seu povo.
(fonte: https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-consciencia-negra/ )

EVENTOS E OFICINAS

● LANÇAMENTO DE LIVROS
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Lançamento e feira literária de autores marilienses
Autores: Aline Prata, André Jundi, Beatriz Nonato, Bruna Muniz, Camila Soares, Daniel Pereira, Fabrina Martinez, Gabriel
Araújo, Igor Mendes, João Astaque, Joyce Silva, Juliana Máximo, Marina Sthefano, Welynton Ferreira, William Ferreira
Dia: 20/11 (sábado)
Horário: das 14h30 às 17h30
Público-alvo: censura livre
O evento reunirá quinze autores da cidade de Marília, oferecendo um bate-papo com os leitores, dando destaque especial para
os autores negros e exaltando o Dia da Consciência Negra, e contará com vendas de livros autografados.

PROGRAMAS PERMANENTES
Curso de informática online para a terceira idade:
Dias e horários: terça-feira e quinta-feira (das 9h30 às 11h00),
quarta-feira e sexta-feira (das 10h00 às 11h30)
Público-alvo: + 50 anos
Vagas: 14 (Cadastro-reserva com Pedro ou Mônica)

Roda de leitura online para cegos:
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Dias e horários: quintas-feiras (das 8h30 às 10h00 e das 16h00 às 17h30)
Público-alvo: pessoas com deficiência visual
Vagas: ilimitadas (Cadastro com André)

Iniciação à informática – Curso DOSVOX e NVDA;
Ensino do Sistema Braille;
Uso do Sorobã (aparelho usado para fazer cálculos);
Orientação e mobilidade;
Estimulação precoce;
Atendimento especializado para crianças matriculadas na rede pública;
Orientação a professores na preparação de material adaptado;
Atendimento psicológico.
Local: Biblioteca Braille, em parceria com a ADEVIMARI
Dias: de segunda a sexta-feira. Horário: a combinar
Público-alvo: pessoas com deficiência visual ou baixa visão
Vagas: agendar horário com o prof. Nelson pelo telefone (14) 3433-2111

CONECTE-SE COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL
Telefone e WhatsApp: (14) 3454-7434
E-mail: biblioteca@marilia.sp.gov.br
Instagram: @bmmviva
Facebook: www.facebook.com/bmmviva/
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Consulta ao catálogo online da biblioteca: http://servicos.marilia.sp.gov.br/biblioteca/
Endereço: Rua São Luiz, nº 1295, Centro - Marília/SP.
Horário de atendimento ao público: de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 17h30, seguindo os protocolos
de segurança e prevenção ao Covid-19.
BIBLIOTECA BRAILLE
Telefone: (14) 3433-2111
Endereço: Avenida Sampaio Vidal, nº 245 (piso superior, entrada pela Avenida Rio Branco) – Centro –
Marília/SP
Horário de agendamento: segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00.

TEATRO MUNICIPAL
PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO/21
IMPORTANTE:
• Para a prevenção da Covid-19, é obrigatório o uso de máscara durante todo o espetáculo; é

proibido comer ou beber no Teatro.
• A realização, a produção e a venda de ingressos dos eventos são de inteira
responsabilidade das empresas produtoras/realizadoras.

TEATRO MUNICIPAL PASSARÁ A EXIGIR CARTEIRA DE VACINAÇÃO DA
COVID-19 A PARTIR DE NOVEMBRO.
• A exigência segue a Resolução nº151 de 06 de outubro de 2021, da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo.

• A Secretaria da Cultura de Marília informa que, a partir de 1º de novembro, passará a
exigir o comprovante de vacinação contra Covid-19 para os eventos do Teatro Municipal
“Waldir Silveira Mello”. O requisito não se aplica a crianças menores de 12 anos, já que não
possuem calendário vacinal.
• A exigência segue a Resolução nº151 de 06 de outubro de 2021, da Secretaria de Saúde
do Estado de São Paulo, que estabelece a retomada das atividades de forma segura,
reforçando os protocolos sanitários já praticados em eventos, como distanciamento social,
obrigatoriedade do uso de máscara, utilização de álcool gel, protocolos de higiene, entre
outros, que deverão ser mantidos.
• A comprovação poderá ser feita pelo público através do registro físico, mediante a
apresentação da carteirinha de vacinação contra a Covid-19, ou de forma digital, pelas
plataformas oficiais onde haja comprovante de vacinação, como o aplicativo Conecte SUS
por exemplo.
• Outras informações podem ser obtidas no Teatro Municipal pelo telefone (14)3454-2553.
• A agenda de eventos do Teatro pode ser consultada através das redes sociais: Instagram:
@teatromunicipalmarilia e Facebook: /teatromunicipalmarilia, bem como no blog da
Secretaria da Cultura: www.culturamarilia.blogspot.com e no site da Prefeitura:
www.marilia.sp.gov.br/agenda-cultural.

DIA 02

TEATRO MUNICIPAL
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(Terça)
19h30.
Dia 02 (Terça) – 19h30
A BIBLIOTECA ENCANTADA - BALLET JOVEM DE MARÍLIA
Espetáculo de Dança
Sinopse: Em seu primeiro dia de aula em uma nova escola, Sofia, uma
criança tímida, tem dificuldades em fazer novos amigos, e essa situação a
apavora. Ao chegar na sala, encontra suas colegas de turma, que não são
receptivas com ela, e foge triste pela forma que foi tratada. Sem perceber
para onde estava indo, Sofia se vê em uma biblioteca e fica maravilhada com
a grandiosidade e quantidade de livros, perdendo a noção do tempo e
adormecendo. Magicamente, vivencia muitas histórias junto a grandes
personagens daquela Biblioteca Encantada. Ao acordar não sabe dizer se
tudo aquilo foi real, ou não passou de apenas um sonho passageiro.
Direção de Clarissa Prado e Jonas Rodrigues. Duração: 90 minutos.
Classificação Livre
Ingressos:
- Antecipado até 30/10 - R$20,00 (meia entrada) - pelo site
www.sympla.com.br/a-biblioteca-encantada__1380562. Retirada do ingresso
na secretaria da escola.
- No dia 02/11 - R$20,00 (meia) e R$40,00 (inteira) - somente na bilheteria do teatro.
Para mais informações ligue: (14)998505868. Avenida Pedro de Toledo 1100A. Jardim Palmital, Marília/SP
Instagram: @balletjovemdemarilia

DIA 03

TEATRO MUNICIPAL
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(Quarta)
20h.

Dia 03 (Quarta) – 20h
DIVERTISSEMENT – GISELE BASTOS ESPAÇO DE DANÇA
Espetáculo de dança.
Sinopse: Explora o corpo e as formas artísticas de modalidades da dança,
através de uma série de coreografias elaboradas pelos professores e
coreógrafa e Diretora Artística Gisele Bastos. Do Ballet clássico (Infantil,
Juvenil e Adulto), Jazz ( Infantil, Juvenil e Adulto), Dança Contemporânea
(Juvenil e Adulto), Musical (Infantil,
Juvenil e Adulto) e
Danças
Folclóricas. É tempo de reflexão, de compreendemos e valorizarmos as
pessoas que mais amamos. Num ano que a humanidade passou com
muitas perdas, sacrifícios e transformações profundas, um ano de
autoconhecimento, que nos obrigou a olharmos mais para o nosso íntimo.
Que o importante, é viver melhor consigo mesmo, com os outros e com o
mundo. E ir em busca da a nossa própria Luz, e de mantermos uma
conexão mais íntima e profunda com nós mesmos, através da Dança.
Direção Geral e Artística: Gisele Bastos
Classificação livre. Duração: 90 minutos
Ingressos: R$ 20,00 (preço único), adquirido na secretaria da escola - Av.
República, 2652A
Telefone: (14) 3367-4293 e (14) 991644171. Instagram: @espaco_de_danca_gisele_bastos

DIA 04
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(Quinta)
20h.

Dia 04 (Quinta) – 20h
ÂME NO CICLO DA VIDA – STUDIO ÂME DANÇA
Espetáculo de dança.
Sinopse: Âme no ciclo da Vida é um Espetáculo de Dança que transita por
diversos períodos da Vida Humana, desde o mundo dos sonhos das
crianças, adolescência, juventude, fase adulta, e como ocorrem as
organizações que impactam todos esses períodos. Os impactos da
transformação, os impactos que transformam, os encontros e desencontros,
descobertas, medos, o interno e o externo. A linha tênue entre a Vida e a
Morte! Classificação livre
Duração: 90 minutos
Ingressos: R$ 25,00 ( preço único), adquiridos no Studio Âme - Av.
Campinas, 57
Informações (14) 99747 6003
Instagram: @ameescoladedanca

DIA 05
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(Sexta)
20h.

Dia 05 (Sexta) – 20h
TRIO DÉTACHÉ
Espetáculo musical.
Sinopse: Apresentação de Trio composto por Violino, (Maestro Francis
David Vidal), Piano (Tiago Pierucci) e Cello (Luis Henrique Macedo).
O trio liderado pelo maestro e violinista Francis David Vidal apresentará
repertório eclético que vai de Tango ao Jazz, passando pelo Rock, Pop e
Música Cigana.
Projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc. Duração: 60min
Ingresso: 1kg de alimento não perecível (revertido para o Fundo Social
de Marília) Retirar na bilheteria 1 hora antes do espetáculo.
Instagram: @detacheeventosmusicais

DIA 06

TEATRO MUNICIPAL

NOVEMBRO DE 2021

AGENDA CULTURAL

(Sábado)
21h.

Dia 06 (Sábado) – 21h
O PIOR ANO DA MINHA VIDA – JONATHAN NEMER
Stand Up.
Sinopse: A vida é feita de alegrias e também de dificuldades. E elas
aparecem nas mais diversas áreas: trabalho, namoro, casamento,
finanças e a pior de todas: quando afeta a nossa saúde ou a saúde
daqueles que amamos. Só que brasileiro que é brasileiro, sabe, melhor
do que ninguém, rir das dificuldades.
Neste novo show, você dará muitas risadas ouvindo sobre o Pior Ano da
Minha Vida… Covid, Quarentena, crises em todas áreas e mais de 150
dias de internação da minha mãe. Teve um ano difícil? Passou por
dificuldades? Tá precisando dar risada, se distrair, desestressar? Então,
esse show é o show perfeito pra você e pra toda sua família!
Duração: 90 minutos. Classificação livre
Ingressos: no site www.jonathannemer.com.br e na MicroPro Marília Rua Dom Pedro II, 180 - Centro, Marília
Instagram: @jonathannemer

DIA 07

TEATRO MUNICIPAL

Dia 07 (Domingo) – 16h
HISTÓRIAS DE ANIMAIS – COM CALU MONTEIRO E HELENA
VENTURINI
Contação de histórias
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(Domingo)
16h.

Sinopse: A Contação Histórias de animais ganhou sua versão presencial e
propõe um espetáculo infantil composto por duas lindas histórias. Calu e
Helena são dois divertidos contadores de histórias que atrapalhados e
brincalhões contam a curiosa história “A Anta e o Ploft” que narra uma
confusão entre os animais da floresta e um barulho assustador no lago.
Brincam com a antiga fábula A cigarra e a formiga e interpretam a
encantadora história “O Casamento da Dona Baratinha”, que mostra as
travessuras de uma barata com vontade de casar. Será que ela casa?
Este projeto pretende resgatar e atualizar as clássicas fábulas e traz em
conteúdo mensagens educativas contemporâneas, através da arte da
contação de histórias, mesclando técnicas teatrais, manipulação de objetos
e adereços cênicos, o objetivo é oferecer ao público o contato com fábulas
e seus ensinamentos.
Ingressos:
R$7,00 (meia) e R$15,00 (inteira)
Antecipados - via pix, pelo whatsapp (16)992539516. Deverão ser retirados na bilheteria do Teatro Municipal até
15 minutos antes do início do espetáculo.
No dia - na bilheteria do Teatro Municipal uma hora antes do início do espetáculo.
Informações: @casabonfimarte

DIA 10

TEATRO MUNICIPAL

Dia 10 (Quarta) – 20h
UM NOVO AMANHÃ – ACADEMIA DE DANÇA SUÍTE QUEBRA
NOZES
Espetáculo de dança.
Sinopse: o Espetáculo retrata os momentos de pandemia que vivemos.
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(Quarta)
20h.

Ingressos:
Antecipado e no dia - R$ 20,00.
Podendo ser adquiridos na escola (Rua Benjamim Pereira de Souza,
121, e no dia, na Bilheteria do Teatro, 1h antes do espetáculo.
Informações pelo fone: (14) 3433-4046.

DIA 11

TEATRO MUNICIPAL
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(Quinta)
19h.

Dia 11 (Quinta) – 19h
PINÓQUIO – CENTRO DE DANÇAS ENVELOPPÉ
Espetáculo de dança.
Sinopse: Geppetto, um velho artesão, faz um boneco de madeira
chamado Pinóquio, o qual é trazido à vida pela Fada Azul; a fada diz
ao boneco que ele pode se tornar um menino de verdade se ele
demonstrar obediência, bravura e lealdade a Geppetto. Os esforços
de Pinóquio para se tornar um garoto de verdade são atrapalhados
por encontros com personagens mal intencionados, que tentam de
tudo para levar vantagem usando a inocente criatura. Pinóquio,
durante toda a história, conta com a ajuda do Grilo Falante, que foi
nomeado como seu mentor pela fada.
Direção geral: Yasmin Reis. Duração: 60min.
Instagram: @enveloppemarilia
Ingressos:
R$20,00 (valor único) adquirido antecipadamente na Enveloppé
Av. República 713 – e na bilheteria do Teatro 1h antes do espetáculo.

DIA 12

TEATRO MUNICIPAL

Dia 12 (Sexta) – 19h.
“FASE DE TESTE” – AFONSO PADILHA
Stand Up
Sinopse: Novo show de stand up do comediante Afonso Padilha Depois de 6 meses sem pisar num palco por conta da pandemia o
comediante Afonso Padilha volta aos palcos.
Duração: 60 minutos. Classificação 14 anos
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(Sexta)
19h.

Ingressos:
- Meia entrada: R$40,00
- Antecipado/promocional: R$60,00
- Inteira: R$80,00
Podendo ser adquiridos pelo site:
www.vargasingressos.com.br/evento/394/Afonso_Padilha__Show_Solo_Sesso_Extra
Ou na MicroPro Marília - Rua Dom Pedro II, 180 - Centro, Marília

DIA 13
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(Sábado)
18h e 20h30.

Dia 13 (Sábado) – 2 sessões - às 18h e 20h30
“EQUILÍBRIO” – ESCOLA DE DANÇA PIETRA LINCAH
Espetáculo de dança.
Sinopse: Com a esperança de que toda a nossa rotina vai
retornando de um cenário pós-pandemia é preciso repensar e
refletir no quanto ela te afetou como Ser Humano? Você conseguiu
manter-se em equilíbrio mental, físico e espiritual no isolamento?
Como você reagiu? Nosso espetáculo trará um pouco de
autoconhecimento, reflexões e como atender um pouco às novas
necessidades de cada um, principalmente com arte, dança e amor!
Direção: Yara Aguiar.
Serão duas sessões, com duração de 90 minutos cada.
Classificação livre.
Ingressos:
- Valor único: R$20,00 + 1Kg de alimento não perecível (alimentos
serão revertidos para o Fundo de Solidariedade de Marília).
Vendas e informações pelo WhatsApp: (14) 99108-6199
Instagram: @pietra.lincah

DIA 14
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(Domingo)
20h.

Dia 14 (Domingo) – 20h
SARAU “REENCONTRO” – BATUKEDOPE ESPAÇO DE ARTE E
SAPATEADO
Espetáculo de dança.
Sinopse: A palavra sarau significa: reunião festiva de amigos para
ouvir boa música, poesias, pintar, dançar e sapatear! Queremos nos
reconectar com a nossa arte de uma maneira simples com muito
amor e cuidado.
O Sarau Reencontro vai proporcionar ao público uma noite agradável
com várias linguagens artísticas, sendo uma das principais o
sapateado/Tap Dance, vamos nos reencontrar com o palco, com o
público, com os amigos, alunos e famílias.
Teremos participações especiais de alunos com linguagens artísticas
diferenciadas e alguns artistas amigos do Batukedopé que vão
abrilhantar o nosso Sarau.
Sarau Reencontro será uma noite de celebração! Esperamos por
vocês!
Direção: Valéria Sanches
Ingresso:
- R$20,00 (preço único), à venda na Loja Só Dança e Batukedopé.

DIA 16
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(Terça)
20h.

Dia 16 (Terça) – 20h
SHOW DE ATRAÇÕES - STUDIO DE DANÇA LUCIANE FELIX
Dança.
Ballet clássico, Jazz, Ritmos, Ritmos Teens, Treino Ritbox, Treino
Teens e Treino Teens.
Evento beneficente em prol do Fundo Social de Solidariedade de
Marília.
Ingresso: 1 kg. de alimento não perecível.
Instagram: @studio_lucianefelix

DIA 17

TEATRO MUNICIPAL

Dia 17 (Quarta) – 20h
A VIDA DE UMA BAILARINA (1ª Parte), RELATOS DA VIDA (2ª Parte)
– ACADEMIA DE DANÇA BALLECLAU
Espetáculo de Dança
Ingresso:
- R$20,00 (preço único), à venda na escola BalletClau.
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(Quarta)
20h.

DIA 18
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(Quinta)
19h e 20h30.

Dia 18 (Quinta) – 2 sessões – às 19h e 20h30.
“UM NOVO COMEÇO” – JAZZ BELL ACADEMIA DE DANÇA
Espetáculo de dança.
Sinopse: Com participação de aproximadamente 90 alunos da
Academia abordando os dias vivenciados nesta pandemia. O antes, o
durante e o depois... nossos medos, angústias, insegurança e perdas.
Mas nunca perdendo a esperança, o amor a determinação e a fé.
Ingressos: R$20,00, à venda na escola
Instagram: @academiajazzbell

DIA 19

TEATRO MUNICIPAL

Dia 19 (Sexta) – 2 sessões – às 18h30 e 20h30.
“O MÁGICO DE OZ” – STUDIO ART DANÇA
Espetáculo de dança.
Baseado no clássico infantil do escritor L. Frank Baum.
Ingresso: R$25,00, disponíveis para compra na escola a partir de 10/11.
Instagram: @studioartdanca_marilia
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(Sexta)
18h30 e 20h30.

DIA 20
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(Sábado)
20h.

Dia 20 (Sábado) – 20h.
CIRCUITO SP ONLINE – TAMBOR DE CRIOULA
Espetáculo de dança.
Sinopse: Grupo de Capoeira e Tambor de Crioula Flor d’Aroeira.
Tambor de crioula é uma dança de fertilidade típica maranhense.
Portanto, sua prática e simbologia dizem muito a respeito dos
modos de ser e viver dos afrodescendentes do Maranhão.
Com o passar dos anos o Tambor de Crioula foi implantado em São
Paulo. O fato é que hoje a fogueira de São João, a roda de dança
de umbigada, os tambores escavados a mão e tocados a murro e
os cantos responsoriais dessa manifestação são símbolos de um
fluxo de continuidades, que partindo da Mãe África passa pelos
povos aquilombados do Maranhão e funde-se à uma cultura urbana
composta de diversas “tribos” em busca de identidade na cidade de
São Paulo.

Ingresso: 1 kg. de alimento não perecível (em prol do Fundo Social
de Solidariedade de Marília).

DIA 21

TEATRO MUNICIPAL
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(Domingo)
20h.

Dia 21 (Domingo) – 20h.
“APNEIA” – MILENE BERTOLDI ACADEMIA DE DANÇA
Espetáculo de dança.
SINOPSE:
ABERTURA: DIVERTISSEMENT - coreografias das turmas
da escola, e coreografia premiadas em festivais.
ESPETÁCULO: APNEIA - Resume de forma metafórica as
fobias geradas pela pandemia que vivemos e que ainda nos
contemporaniza. Durante intermináveis dias, meses e
conclusos anos aprendemos a conviver sem anuência da
população global, com o detrimento da vida frente a uma
avassaladora doença. Apneia, mas não só pelo uso de
máscaras, Apneia da arte, da cultura da liberdade, pelo que
nos mantém vivos. A dor de que não só viu a vida se perder
mas de quem viu a arte com ela desfalecer.
Duração: 90 min. Classificação livre.
Ingressos:
- R$20,00 antecipados na escola (meia entrada)
- Na hora R$40,00 (inteira) na bilheteria do Teatro.
Informações: (14) 99904-5546. Instagram:
@espaco_arte_escola_de_danca

DIA 27

TEATRO MUNICIPAL
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(Sábado)
17h30.

Dia 27 (Sábado) – 17h30.
A BELEZA DAS CORES – A IMPORTÂNCIA DA PLURALIDADE E O PAPEL DA RELIGIÃO NA
SOCIEDADE
Cultura africana.
Sinopse: Vamos contar um pouco sobre como eram cultuados os orixás na África, como eram cultuados
separadamente, cada orixá ou sua família em uma determinada região; Contaremos a história do tráfico
escravagista que, ao misturar as diversas regiões, criou um só panteão, conhecido como candomblé
brasileiro.
Toca-se o Xirê No final, abre-se um adendo sobre a história da Umbanda. Aqui a ideia é mostrar que
diferentes grupos se uniram, se fortaleceram e se completaram, cuidando da sociedade, amparando
espiritualmente e mantendo a lembrança das antigas tradições. Haverá exposição de vestuário religioso e
moda artesanal afro. Produtos artesanais. Brindes para plateia.
Projeto realizado pelo Templo de Umbanda Filhos do Caboclo Cobra Coral, como contrapartida da Lei Aldir
Blanc.
Ingresso: 1 kg. de alimento não perecível (revertido ao Fundo Social de Solidariedade de Marília).

DIA 28

TEATRO MUNICIPAL

NOVEMBRO DE 2021

AGENDA CULTURAL

(Domingo)
19h.

Dia 28 (Domingo) – 19h
QUEEN TRIBUTE BRAZIL
Espetáculo musical
Sinopse: Freddie Mercury e Cia. formaram nos anos 70 uma das maiores
bandas de todos os tempos: o QUEEN. Diversas composições acabaram
virando hits no mundo inteiro. Foi dentro dessa magia que em São Paulo
foi formado o QUEEN TRIBUTE BRAZIL por músicos que iniciaram cover
de Queen no Brasil em 1991, com apoio da gravadora EMI e fãs clubes.
Com um excelente e minucioso trabalho de performance, sonoridade e
figurinos, a banda resgata com fidelidade e emoção clássicos eternos
como: Bohemian Rhapsody, We will rock you, Under Pressure, Radio ga
ga, e muitas outras.
Venha se emocionar num espetáculo único que está sendo sucesso de
público em todo país.
Duração: 80 minutos. Classificação: 10 anos.

Ingressos:
R$35,00 (meia)
R$35,00 (Unimed)
R$50,00 (antecipado)
R$70,00 (inteira)
À venda no site megabilheteria.com ou no dia do espetáculo a partir das 14h na bilheteria do
Teatro. Instagram: @queentributebrazil

CONECTE-SE COM O TEATRO MUNICIPAL
Telefone: (14) 3453-2553
E-mail: teatromunicipal@marilia.sp.gov.br
Instagram: @teatromunicipalmarilia/
Facebook: www.facebook.com/teatromunicipalmarilia
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AGENDA CULTURAL

TEATRO MUNICIPAL

Endereço: Av. Rio Branco, 51 - Centro - Marília/SP.
Administração: Av. Coronel José Braz, s/n.
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h30.

DIAS

COTIDIANO E SUAS NARRATIVAS POÉTICAS

Novembro

COORDENAÇÃO: LUCIANA CREPALDI
Datas dos encontros e horários:
08, 09, 10, 11 e 12 de novembro (segunda a sexta).

NOVEMBRO DE 2021

OFICINA CULTURAL

08, 09, 10, 11 e 12

Horário: 19h às 21h30
Público alvo: interessados a partir de 16 anos
Inscrições: até 5 de novembro, ou até o encerramento das vagas.
Quantidade de vagas: 30 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição
Atenção: Os encontros serão realizados na modalidade “on line” via Zoom.
Link de inscrição: http://www.tinyurl.com/narrativascotidiano
Sinopse: Oficina deseja abordar as questões do cotidiano com criatividade e como
despertá-la através da prática fotográfica. Apreciar o admirável que está oculto no
comum, aprender a olhar o mundo indo aos detalhes. Reflexão sobre o processo
criativo e a forma como os discursos podem ser narrados. A leitura da imagem como
uma atividade subjetiva, compromissada com a experiência racional e sensível de
tomada de consciência do mundo, que exige uma educação estética do olhar.
Luciana Crepaldi é uma artista e arte-educadora que se expressa com imagens.
Graduada em arquitetura na PUC de Campinas, cursou fotografia no Instituto Pati
Limona de Barcelona. Expõe sua arte no Museu de Arte Contemporânea de
Barcelona, nas Universidades de Alicante, Cádiz e Huelva; na Feira de Arte
Contemporânea de Madrid, em Paris, Nova York, Baltimore, Alemanha, Canadá, São
Paulo, nas Bienais de Tenerife e Tarragona, entre outras.

DIA 13

ENCADERNAÇÃO MANUAL COM AFETO

COORDENAÇÃO: JAQUE ALVES E YAMIN
Datas dos encontros e horários:
13 de novembro (Sábado).
Horário: 13h30 às 18h30
Local: Casa de Cultura Cristóvão Ruiz – Av. Santo Antônio, 136 - Centro
Público alvo: adolescentes, jovens e interessados a partir de 15 anos
Inscrições encerradas.
Atenção: Os encontros serão realizados na modalidade presencial.

NOVEMBRO DE 2021

OFICINA CULTURAL

(Sábado)
13h30 às 18h30

Sinopse: Destinada para iniciantes, apresentará a técnica da costura canoa como
possibilidade de criação de cadernos, utilizando materiais acessíveis e com um
processo simples e de fácil aprendizado. A proposta é potencializar a criatividade e
resgatar os saberes manuais como estratégia de autocuidado, aproximação e
encontro conseguem e com os outros.
As hermanas Jaque Alves e Yasmin Alves ministram oficinas de Arte Urbana
compartilhando as técnicas de stencil, lambe lambe, stickers e colagem manual no
Estúdio Nosotras, espaço que também atua com economia criativa e solidária, rodas
de conversa e intervenções, utilizando as manifestações artísticas das artes visuais
como forma de estabelecer diálogo e ações efetivas em busca de um outro mundo
possível. Jaque é bacharel em Serviço Social pela UNIMAR e especialista em
Juventude no Mundo Contemporâneo pela PUC Goiás, Yasmin é graduada em
Design Gráfico pela UNIVEM, e possui curso técnico de Educadora Social pelo
SENAC, ambas são graduandas do curso de licenciatura em Artes Visuais pela
UNINTER.

PONTOS MIS

#MISEMCASA
PROGRAMAÇÃO NOVEMBRO/21

DIA

CINEMA: “O SILÊNCIO DO CÉU”

(Quinta)

Local: Casa de Cultura “Cristovam Ruiz Pereira” - Av. Santo Antônio, 136.
Ingresso: Gratuito Classificação: 16 anos.
Sobre o filme:
Após ser vítima de um estupro dentro de sua própria casa, Diana (Carolina Dieckmann),
escolhe manter o trauma em segredo. Mário (Leonardo Sbaraglia), seu marido, também
tem algo a esconder. O silêncio que toma conta do casal ao longo dos dias se
transforma, aos poucos, em uma peculiar forma de violência.

NOVEMBRO DE 2021

PONTOS MIS - #MISEMCASA

18/11

Obs: Obrigatório apresentar a carteira de vacinação da Covid-19.
A exigência segue a Resolução nº151 de 06 de outubro de 2021, da Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo. Também é obrigatório o uso de máscara de proteção
facial durante toda a duração do filme.
Novo local de exibição dos filmes do MIS:
Tradicionalmente exibido na Sala de Projeção Municipal, localizado no Centro Cultural,
devido à pandemia da Covid-19 os filmes do Pontos MIS passaram a ser exibidos
virtualmente pela internet desde meados de 2020 até o mês de outubro deste ano. Com
o retorno das exibições presenciais, a programação de Cinema do Pontos MIS será
realizada provisoriamente na Casa de Cultura, até o término das reformas do Centro
Cultural.

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

CONECTE-SE COM SECRETARIA DA CULTURA:
#culturaemmovimento

Telefone: (14) 3405-6600
E-mail: sc@marilia.sp.gov.br
Blog: culturamarilia.blogspot.com
Instagram: secretariadaculturademarilia
Facebook: www.facebook.com/secretariamunicipaldaculturademarilia
Endereço: Rua Lupércio Garrido, 44 – Bairro Barbosa - Marília/SP.
Atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h30.
Secretário Municipal da Cultura: André Gomes Pereira.

