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Urna tarde de muitas histórias
Bia 'Bedran diverte a criançada no projeto 'Domingo no Circo', no Circo Voador, na Lapa
projeto
Domingo no Circo volta à lona
voadora, neste
domingo, para
uma edição especial de Dia
das Crianças. A programação
inclui show, espetáculo circense, brincadeiras e oficinas
com atores convidados da
Escola Nacional de Circo. A
atração principal do dia será
o espetáculo Histórias de um
João de Barro, apresentado
pela cantora e contadora de
histórias Bia Bedrarí, O musical é uma homenagem ao João
de Barro da música brasileira,
o Braguinha.
As crianças poderão participar de oficinas e brincadeiras com a Escola Nacional
de Circo, que apresentará
também o espetáculo Alegria
que Flutua. Será montado um
camarim aberto, para o público acompanhar toda a transformação dos atores circenses.
A festa terá ainda cama elástica' cortejo e maquiagem, além
das tradicionais comidinhas
que crianças adoram: pipoca,
algodão doce, milho verde,
brigadeiro e muito mais.
Com adaptação de Nick
Zarvos e direção de Djalma Amaral, Histórias de um
João de Barro traz os contos
O Gato de Botas, O Macaco
Simão, Festa no Céu, Os Três

O

,

Porquinhos,
Chapeuzinho
Vermelho, Os Quatro Heróis
e A Gata Borralheira. As histórias entremeiam ao universo
infantil clássicos de Braguinha
e seus parceiros. Canções
como Carinhoso, Copacabana
e Pastorinhas
mostram de
forma lúdica a grandiosidade
da obra do compositor.
"As canções escolhidas estão surpreendentemente
adequadas às histórias contadas,
lançando um olhar diferente
sobre a narrativa. Ao mesmo
tempo em que as crianças
conhecem mais da obra de
Braguinha, os adultos revivem
músicas tão maravilhosas do
nosso querido João de Barro.
Para isso, a direção musical de
Ricardo Medeiros e o texto deliciosamente criativo de Nick
Zarvos foram essenciais",
explica Bia Bedran.
No espetáculo, bonecos
ilustram os contos e ganham
vida com a narrativa de Bia,
que é acompanhada
pelos
músicos Patrick Angello (violão 7 cortas), Alexandre Maionese (flauta e vocais), Tiago
Souza (bandolim), Paulão Menezes (percussão) e Guilherme Bedran (violino e vocais).
O Circo Voador fica na Rua
dos Arcos, n" 1, Lapa - Rio
de Janeiro. Ingressos a R$ 30.
Abertura dos portões: 14h.
Informações: 2533-0354. _

Miniaturas de carros
.0 clima em Niterói
vai esquentar. Neste domingo, o shopping Bay
Market sedia o 1 Encontro
de Colecionadores do Rio
de Janeiro do Clube Hot
Wheels Brasil, que vai
reunir miniaturas
raras
e de diferentes estilos e
marcas, como modelos de
carros antigos e exóticos.
Ao todo, serão 20 expositores, entre eles o presidénte do Clube Hot Wheels,
Marcelo Santos Hirsch- .
mann, conhecido como
"Marcelo DT". Dono de
urna mini-frota de 600carrinhos, Marcelo garante que
selecionará 100 destaques
para brilhar no evento.
. "Levarei peculiaridades como o Drag Bus, uni.
ônibus em miniatura que é
fantástico"; adianta.
Desde a fundação do
Clube Hot Wheels, há três
anos, os colecionadores
tentavam organizar um
encontro no Rio de Janeiro,
mas só agora o sonho foi
concretizado.
liA parceria com o Clube Hot Wheels Brasil alia
0

Cantora

dois objetivos do Shopping Bay Market: promo-]
ver entretenimento
ao
frequentadores
e ser
local onde sonhos pode
ser realizados. Foram trê
anos de procura do Club
por um espaço e fomo
nós os primeiros a apos
tar neles. Tenho certez
de que será sucesso par
todos", afirma Cristian
Garcia, Superintendent
do Shopping.
As expectativas são a
melhores possíveis par
o evento.
"Em todas as expo
sições, já levamos o qu
temos de melhor, porém
a espera para fazer est
evento aqui no Rio te
um gosto especial e va
resultar em uma ótim
exposição",
comemor
Marcelo, que morava e
Niterói, quando fundo
o clube.
O Shopping Bay Ma
rket (2° piso) fica na Ru
Visconde do Rio Branc
360, Centro de Niteró
Horário:15h às 21h. Entra
da gratuita.a

é mestra em envolver os pimpolhos

Orquestra Crlola na Lap

