Agenda

2017
N O V E M B R O
Reserva e Pagamento até 30 de Outubro. Preço inclui ingresso meia entrada e transporte porta à porta.

ÓPERA

La Traviata, de G. Verdi
R$ 237,00 (Platéia)

01
QUA
20:00 hs

MÚSICA

Teatro Lírico de Equipe e Cia Ópera São Paulo apresentam La Traviata,
ópera em três atos, cantada em italiano. A ação da ópera se passa em
Paris. A cortesã Violetta Valery se apaixona pelo jovem Alfredo Germont. A
ópera é baseada no romance A Dama das Camélias de Alexandre Dumas
Filho. Elenco artístico: Vencedores e premiados do Concurso Brasileiro
de Canto Maria Callas. Orquestra RMVale e Ensemble Vocal. Direção
musical e regência: André dos Santos.
(duração: 150 min. com intervalo)

Teatro Sergio Cardoso

Cappella Mediterranea e Coro de Câmara de Namur
R$ 415,00 (Platéia Central ou Platéia Elevada I)

13
SEG
21:00 hs

MÚSICA

14
TER
21:00 hs

TEATRO

Fundado em 1987 e liderado por Leonardo Garcia Alarcón desde 2010, o
conjunto inspira-se na música da bacia mediterrânea com a proposta de
uma nova interpretação do Barroco latino, e tem em seu repertório tanto a
música antiga como a contemporânea. Leonardo atua como cravista e
maestro. Programa: MONTEVERDI L’Orfeo.
(duração: 90 min.)

Sala São Paulo

Fafá de Belém
R$ 233,00 (Platéia)
O espetáculo é um show que mistura clássicos de carreira a canções do
CD "Do tamanho certo para o meu sorriso" (Prêmio da Música Brasileira
nas categorias "Melhor Álbum" e "Melhor Cantora - Canção Popular").
Nele, Fafá de Belém é acompanhada pelos músicos Manoel Cordeiro e
Felipe Cordeiro.
(duração: 100 min.)

Teatro Porto Seguro

Rei da Vela
Com Renato Borghi, Marcelo Drummond, Sylvia Prado e grande elenco
R$ 180,00 (Platéia)
Gênero : Comédia Dramática

19
DOM
18:00 hs

MUSICAL

Em 2017 o Teatro Oﬁcina celebra os 50 anos da montagem de O Rei da
Vela, encenada no fogo das reviradas de 67. Escrita por Oswald de
Andrade, sua encenação cinquentenária também celebra os 80 anos do
criador e diretor do Teatro Oﬁcina, Zé Celso e do ator, Renato Borghi que,
juntos, novamente contracenam com o artista Hélio Eichbauer e seu
magníﬁco cenário original com palco giratório e telões pintados. O atual
momento político brasileiro foi fator decisivo para que o artista decidisse
remontar O Rei da Vela.
(duração: 210 min. com 2 intervalos)

SESC Pinheiros

Hebe o Musical
R$ 252,00 (Platéia Setor 1)

25
SAB
17:00 hs

VIAGEM

27
SEG

Hebe Camargo ganha um musical, baseado na biografa escrita por Arthur
Xexéo e com direção de Miguel Falabella, que conta sua escalada
proﬁssional e os amores que passaram por sua vida. Embalado pelas
canções que marcaram sua carreira de cantora, o espetáculo atravessa
oito décadas nas quais, muitas vezes, os caminhos de Hebe e da TV no
Brasil se confundem. Com 21 atores em cena, orquestra composta por 09
músicos e mais de 30 técnicos envolvidos. No papel de Hebe, Débora
Reis.
Teatro Procópio Ferreira

(duração: 140 min. com intervalo)

Gramado Natal Luz
27 Novembro a 1 Dezembro (5 dias / 4 noites)
R$ 4.397,00 (apto. duplo) e R$ 4.747,00 (apto. individual)
Paisagens europeias e magia do Natal na Serra do Rio Grande. Parques,
lagos, museus, gastronomia, comércio ﬁno, fazem de Gramado, um dos
destinos mais procurados no Brasil. Desfrute da cidade primeiro mundo e
entregue-se ao espírito natalino.
Gramado, RS

INFORMAÇÕES
Os ingressos são meia-entrada. Inteira custa o dobro do valor do ingresso meia-entrada. Consulte-nos para o
valor complementar a ser pago para o ingresso inteiro.
Política de meia-entrada: aposentado, maiores de 60 anos, estudante, professor de rede pública estadual e
municipal e criança até 12 anos.
Em vigor desde 01/12/2015, o decreto nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 regulamenta a nova lei da meiaentrada (Lei n° 12.933/2013), garantindo 40% dos ingressos de um evento à meia-entrada.
Antes de efetuar o pagamento, conﬁrmar disponibilidade de lugar. Apenas o pagamento garante seu lugar.
Garanta seu lugar. Quanto antes feita sua reserva, maior a chance de haver disponibilidade de lugares.
Para garantia de seu lugar importante respeitar o prazo de reserva e pagamento conforme descrito no início da
agenda.
Os horários acima são do início dos espetáculos/eventos. Importante considerar a busca na residência de no
mínimo 1 a 3 horas antes. Devido os imprevistos de trânsito, há também a possibilidade de antecipação.
Devolução de pagamento só será feito caso haja alguém para substituição.
Os eventos poderão ser cancelados de acordo com as condições climáticas e/ou por motivos alheios a nossa
vontade.
Na indicação de um(a) amigo(a) que participar de um dos eventos, o indicador ganha 10% de redução na
próxima compra exceto para passeio e viagens.
Saída e retorno (transporte) de uma localidade onde há mais de 1 pessoa cujo endereço é diferente, ganha 5%
de redução.
Pagamento acima de R$ 500,00 pode ser parcelado em 2 vezes para quem não faz parte do Clube Carona
Cultural.
Forma de pagamento: depósito bancário, cheque ou sistema pay pal (acréscimo de 5%).
Dependendo do tamanho da casa de espetáculo é aconselhável levar binóculos
Outros espetáculos não listados na agenda podem ser solicitados. Consulte-nos.
Interessados em assentos em setores superiores aos oferecidos na agenda, paga-se a diferença.
Benefício não acumulativo.

Próximas Atrações
Chico Buarque – Março 2018 – Tom Brasil. Vendas antecipadas.
Viagem Carona Turística: Desﬁle das Campeãs – Rio de Janeiro – 16 a 18 Fevereiro 2018. Consulte-nos.

Em breve planejamento de viagens 2018

Dados Bancários:
Carona Cultural Ltda ME
Bradesco nr. 237
Ag. 2976-9 / c.c. 8851-0
CNPJ 14.303.550/0001-94

Carona Cultural Ltda ME
Tels: (11) 9 98674409 e (11) 30880269
andrea@caronacultural.com.br
www.caronacultural.com.br

