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CIRCUITO SESC DE ARTES COMEÇA DIA 28 DE ABRIL E PERCORRERÁ SEIS CIDADES DA REGIÃO DE
TAUBATÉ COM INTENSA PROGRAMAÇÃO CULTURAL
As cidades Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga e
Tremembé serão palco de espetáculos e intervenções artísticas durante dois finais de semana,
entre 28 de abril e 7 de maio

O Circuito Sesc de Artes traz em sua programação diferentes ações de música, dança, teatro, circo,
cinema, artes visuais e literatura. Realizado pelo Sesc São Paulo, em 2017 o evento itinera por 118
cidades (quatro a mais que no ano passado) do interior, litoral e Grande São Paulo. A capital recebe
o Circuito pelo terceiro ano consecutivo. Todas as atividades são gratuitas e livres para todos os
públicos. A programação envolve 80 trabalhos artísticos com 529 artistas em 882 apresentações,
sempre de sexta a domingo.
PRINCIPAIS ATRAÇÕES
Entre os dias 28 e 30 de abril, o rapper recifense Zé Brown apresenta o show Rap Repente nas
cidades de Lorena, São Luiz do Paraitinga e Pindamonhagaba. Por lá, também irá passar o Slam da
Guilhermina, um campeonato de poesia falada, no qual concorrem três poetas que recitam textos
autorais, sem qualquer ajuda de figurinos, adereços ou música. O público também vai se divertir
com o palhaço Jerônimo e o espetáculo de circo Jerônimo Show, no qual o artista utiliza
instrumentos inusitados e apresenta números com o serrote musical, a orquestra de sinos afinados
e o piano de garrafas.
No fim de semana de 5 a 7 de maio, as cidades de Cruzeiro, Tremembé e Guaratinguetá recebem o
show Fuá | Cortejada, que apresenta danças e ritmos brasileiros tradicionais, como o frevo, o
maracatu, o xote e o baião. E por falar em dança, o espetáculo Nosso Flamenco une dois grupos
para criar um diálogo entre o flamenco e a dança brasileira. Para os amantes de arte e tecnologia, a
intervenção artística Composição Musical com Tinta, permite que os próprios participantes criem
uma grande obra com uma lousa de desenho musical interativo, resultado da interação de duas
linguagens: o desenho e o som.
Gabinete de Curiosidades e Habilidades, que participa pelo segundo ano consecutivo com nova
programação, levando aos espaços públicos, à moda dos traveling shows, cinema, literatura, artes
visuais e Tecnologias. Serão exibidos filmes mudos em curta metragem dirigidos e protagonizados
por Charles Chaplin, criador do personagem Carlitos, e ainda oficinas de Makey Makey + Joalheria
3D e Composição Musical com Tinta, além de um acervo de livros para atividades coletivas de
leitura e mediação.
As apresentações serão realizadas em espaços públicos, como praças e ruas para todos os públicos
com atividades gratuitas. Nessa iniciativa, o Sesc SP tem a parceria das prefeituras e sindicatos do
comércio locais.
Circuito Sesc de Artes na Internet – o site oficial será diariamente atualizado com produções
exclusivas, registrando histórias curiosas, destaques da programação e personalidades de cada

cidade envolvida na programação. Basta acessar sescsp.org.br/circuitosescdeartes e conferir estes
conteúdos, incluindo toda a grade de programação.
Imagens e vídeos das atrações para a imprensa estão disponíveis para download na página do
Circuito Sesc na internet.
PROGRAMAÇÃO NA REGIÃO
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Lorena | 28 de abril, sexta, das 16h às 21h30
Praça Arnolfo de Azevedo - Centro
São Luiz do Paraitinga | 29 de abril, sábado, das 16h às 21h30
Praça Dr. Oswaldo Cruz - Centro
Pindamonhangaba, 30 de abril, domingo, das 16h às 21h30
Praça Padre João Faria Fialho - Rua Doutor Matheus Romeiro - (Praça do Quartel)
ATRAÇÕES
Gabinete de Curiosidades e Habilidades
Programação inspirada pelos traveling shows, antigos carros itinerantes que iam de cidade em
cidade apresentando toda sorte de atrações artísticas e curiosidades. Projeto cenográfico: William
Zarella.
ARTES VISUAIS E TECNOLGIAS
Makey Makey + Joalheria 3D
Mundo Maker (SP)
Nesta oficina, os participantes vão criar seus próprios instrumentos musicais e joalheria. Em seguida
usarão a tecnologia para fazer com que eles funcionem. No computador, o Scratch permite
desenvolver a música, e o Makey Makey, kit que estimula a experimentação com a tecnologia, faz a
ligação com o instrumento.
CINEMA
Curta(s) Chaplin
Exibição de curtas-metragens dirigidos e protagonizados pelo cineasta e ator inglês Charles Chaplin,
criador do personagem Carlitos.
LITERATURA
Palavra + Imagem
Coletivo Rodas de Leitura (SP)
Acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e
compartilhadas.
LITERATURA
Slam da Guilhermina (SP)
Neste campeonato de poesia falada, concorrem três poetas, que recitam textos autorais cada, sem
qualquer ajuda de figurinos, adereços ou música. Cinco jurados escolhidos na hora entre o público
darão notas para as apresentações e decidem quem é o vencedor.

DANÇA
Encruzilhada
Grupo Fragmento Urbano (SP)
De que forma o corpo urbano paulistano é permeado pelos outros corpos, de outras regiões e
culturas? Os dançarinos, originalmente dedicados ao hip hop norte-americano, buscam diluir as
fronteiras entre esse seu universo e danças brasileiras que pesquisaram em uma viagem de cinco
meses pelo Norte e Nordeste do país.
TEATRO
A Casatória C´a Defunta
Cia. Pão Doce (RN)
Afrânio está prestes a se casar com Maria Flor, mas acidentalmente se une a outra noiva: a
fantasmagórica Moça de Branco, que o leva para o submundo. O grupo potiguar fala de modo lúdico
sobre o amor sertanejo e os causos de assombração, mergulhando na cultura nordestina e na lenda
da Moça de Branco.
CIRCO
Jerônimo Show
Circo Caramba (SP)
Reunião dos melhores números solo da carreira do palhaço Jerônimo, o espetáculo traz a música
como destaque. O artista se dedica à pesquisa de instrumentos inusitados e nesta performance
apresenta números com o serrote musical, a orquestra de sinos afinados e o piano de garrafas.
MÚSICA
Rap Repente
Zé Brown (PE)
Embolador, rapper e compositor, o recifense Zé Brown é uma síntese das tradições regionais. Nesta
apresentação, faz referência a diversas experiências suas desde a década de 90. Sons, ritmos,
tradições que o influenciaram, amizades que cultivou e parcerias que desenvolveu são
contemplados.
Roteiro 12
Cruzeiro | 5 de maio, sexta, das 16h às 21h30
Praça 9 de Julho - Centro
Tremembé | 6 de maio, sábado, das 16h às 21h30
Praça Geraldo Costa - Centro
Guaratinguetá | 7 de maio, domingo, das 16h às 21h30
Av. Presidente Vargas (altura do nº 200)
ATRAÇÕES
Gabinete de Curiosidades e Habilidades
Programação inspirada pelos traveling shows, antigos carros itinerantes que iam de cidade em
cidade apresentando toda sorte de atrações artísticas e curiosidades. Projeto cenográfico: William
Zarella.
ARTES VISUAIS E TECNOLGIAS
Composição Musical com Tinta
Vitor Moreira (SP)

Música pintada: é essa instigante obra que os participantes desta vivência vão criar. A PiMu, uma
lousa de desenho musical interativo, combina as duas linguagens: quando o participante desenha,
os sons surgem pela ligação entre pontos da lousa. As demonstrações prometem explorar os
sentidos de uma maneira diferente.
CINEMA
Curta(s) Chaplin
Exibição de curtas-metragens dirigidos e protagonizados pelo cineasta e ator inglês Charles Chaplin,
criador do personagem Carlitos.
LITERATURA
Palavra + Imagem
Cia. Circo de Trapo (SP)
Acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e
compartilhadas.
CIRCO
Rio do Samba ao Funk
Bando de Palhaços (RJ)
Os primeiros sambas de sucesso, marchinhas de Carnaval e funks de diferentes fases desfilam por
este cortejo cênico-musical em que palhaços homenageiam dois universos cariocas: o do samba e
o do funk. A apresentação é pontuada por transmissões de rádio que situam o contexto social e
cultural de cada composição.
MÚSICA
Fuá | Cortejada
Grupo de Pífanos Flautins Matuá (SP)
Danças e ritmos brasileiros tradicionais, como o frevo, o cavalo marinho, o maracatu, o xote, o baião
e o coco tomam a rua neste espetáculo. O repertório traz músicas autorais, de domínio público e de
mestres da cultura tradicional. O público é convidado a participar em coreografias.
TEATRO
O Canto das Mulheres do Asfalto (SP)
A encenação de Georgette Fadel leva as atrizes e os atores para cima de árvores. De lá eles entoam
cantos, alternando-se em muitos personagens e dando voz a diversas mulheres – mães e filhas,
santas, prostitutas, velhas e moças. Sua desesperança se traduz em uma recusa a parir mais filhos,
negando um futuro.
DANÇA
Nosso Flamenco
Núcleo Artístico Confraria dos Ventos e Companhia Soniquete Arte Flamenca (SP)
Os dois grupos criaram este espetáculo que põe em diálogo o flamenco e a dança brasileira, numa
mediação realizada pela dança contemporânea. Musicalmente, essa conversa se evidencia no
repertório e na formação do grupo, com sanfona, do lado brasileiro, e a guitarra e percussão, do
lado flamenco.
Serviço:
Circuito Sesc de Artes 2017
Período: de 28 de abril a 14 de maio de 2017
Sextas, sábados e domingos, das 16h às 21h30.
Grátis.

Livre.
Confira a programação completa: http://circuito.sescsp.org.br/
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