Labutaria

Como passar em concurso público

Um dos humoristas mais populares da atualidade, Marco Luque vem à
Brasília com o espetáculo "Labutaria".
Luque já foi locutor, dublador, atuou em campanhas publicitárias,
participou de programas de TV e fez parte do elenco do Terça Insana,
espetáculo teatral que o tornou famoso. Hoje, o ator apresenta o programa
CQC, ao lado de Marcelo Tas, e atua em shows de humor em todo o País.
Sozinho no palco, Luque interpreta 5 personagens inspirados no trabalho
de profissionais íntimos do nosso dia a dia, porém totalmente distintos em
suas caracterizações, reiterando todo o seu talento na criação dos textos,
na sua versatilidade e agilidade em cena.
Durante os 90 minutos do espetáculo, o público vai assistir a um delicioso
e engraçadíssimo desfile de tipos populares, entre eles o hiperativo
Betonera, um personagem de peso que promete deixar a platéia sem
fôlego.
Completam o show quatro de suas criações mais famosas do grande
público: Mustafary, um vegetariano preocupado com a sustentabilidade do
planeta, o motoboy Jackson Five e seu preciso relato sobre a difícil
convivência entre motos e carros nas Metrópoles, o taxista Silas
Simplesmente, que incrementou seu taxi para agradar aos famosos e
Mary Help, uma diarista engraçadíssima que Luque não apresenta há
alguns anos, mas que já tem lugar garantido na preferência de seus fãs e
na lista das criações inesquecíveis do ator.
Local: Sala Villa-Lobos - Teatro Nacional, Setor Cultural Norte - Asa Norte
- 3325-6240
Data: Sexta e sábado às 21h e domingo às 20h
Preço inteira: R$ 70
Preço meia: R$ 35
Contatos: 3325-6239/3325-6240/3325-6256
De: 15/04/2011
Até: 17/04/2011

A peça do grupo G7 conta a história de José Brasil, um “concurseiro” em
busca da aprovação. Desde seu nascimento, Zé Brasil é incitado a se
tornar um técnico judiciário. O espetáculo transita por todas as etapas que
ele enfrenta nessa hercúlea tarefa: a pressão familiar, os momentos de
dúvida, a devoção religiosa, todos os obstáculos ultrapassados até
alcançar a sua vaga.
G7 é um grupo de teatro que se utiliza da comédia para abordar temas
atuais e de interesse de todos. Ao longo de sua trajetória a trupe
conquistou
diversos prêmios nacionais e já teve oportunidade de trabalhar com
grandes
nomes da história do Teatro Brasileiro, como Antônio Abujamra, José
Renato,
Joana Fomm e Regina Miranda, para citar alguns. Até Jô Soares rendeuse ao
talento dos “meninos do G7” em seu Programa do Jô em 2007.
Local: Teatro La Salle - Centro Educacional La Salle - 906/Sul, Cj. E - Asa
Sul Data: Sábado, às 21h; Domingo, às 20h
Preço inteira: R$ 40
Preço meia: R$ 20 (doadores de 1kg de alimento ou um livro ou um
brinquedo. Também para estudantes, melhor idade e professores)
De: 16/04/2011
Até: 08/05/2011
Informações: (61) 8129.4709 ou pelo site www.simplesmenteg7.com

Flintstones

Na adaptação da diretora Néia Paz, Fred foi despedido, mas não
consegue contar a verdade para Vilma, porque tem medo da sogra, que
só consegue criticá-lo. Enquanto Flintstone luta com esse segredo
angustiante, Vilma sai para fazer várias comprinhas. Desesperado com a
alta fatura do cartão de crédito, Fred pede a ajuda de Barney para
desfazer essa confusão. Elenco: Artur Leão (Fred), Tainá Palitot (Vilma),
Félix Saab (Barney), Raphaela Maia (Beth), Denisson Moreira (sogra),
Ricardo Villardo (Senhor Pedregulho), Djalma Florenco (Dino) e corpo de
baile.
Local: Teatro da Escola Parque 308 Sul - - Data: Todos os sábados e domingos de abril, às 17h
Preço inteira: R$ 30
Preço meia: R$ 15
De: 09/04/2011
Até: 01/05/2011
Informações: (61) 8199-2120 ou pelo site www.neiaenando.com.br

A revolta dos brinquedos

A adaptação de Néia Paz conta a história de Clara, uma menina mimada,
que não dava muito valor aos brinquedos. Sabia que ganharia outros
quando os novos estragassem, motivo pelo qual não tinha cuidado com
nada. Só que os brinquedos não estavam muito satisfeitos com essa
situação e fariam qualquer coisa para mudá-la. A peça é repleta de
diálogos inusitados, cenas cômicas e tem um apelo visual encantador.
Elenco: Piera Nasoero, Bruno Vaz, Carla Neri, Cíntia Alvim Lucas
Barão,Rômulo Mendes, Sabrina Mello e Rômulo Boaventura. Duração: 50
minutos.
Local: Brasília Shopping - Início da W3 Norte - Asa Norte Data: Sábados e domingos de abril, às 15h e 17h
Preço inteira: R$ 30
Preço meia: R$ 15
De: 09/04/2011
Até: 01/05/2011
Informações: (61) 8199-2120 ou pelo site www.neiaenando.com.br

