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Isua professora. A situayao parece banal
. e corriqueira, mas se diferencia pelo fato
de 0 amigo em questao existir somente na
imaginayao do pequeno F. pAG D3
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Teatro de bonecos pafa crian~as e
A Companhia Navega
Jangada, deSao Paulo,
apresenta espetaeulo \
teatral com boneeos
hoje, as 16h no Sese.

Na pe<;:a,intitulada Ba-
lomirio (0 balao do imagi-
n,ario), 0 boneco Ze e sua
manipuladora Catita viajam
em urn balao e caem em
uma ilha deserta que tern
'Somente urn coqueiro. No
local, eles encontram urn
caranguejo, uma borboleta
e uma gaivota c, com born
humor, procuram sobreviver
diante das adversidades.
o elenco do espetaculo

e composto por Joao Carlos
Rocha, RodrigoRegis eTalita
Cabral.

CIA. NAVEGA JANGA-
DA - A Cia Navega Jangada
de Teatro foi fundada em
meados de 2.008 e vem de-
senvolvendo desde 2.006
urn trabalho de pesquisa que
tern como algumas de suas
referencias 0 teatro popu-
lar, 0 teatro de bonecos e a
grande musicalidade. Desde
entao vem colocando em
pratica as descobertas desta
pe;squisa em apresehta<;:6es
"r~a1fzadasem pra<;:aspubli-
,~cas~creches municipais.
i" ,~Bstreou 0 espetaculo
,IiNas terras de Kublai Khan"
'em agosto de 2.008, no Sesc
Santos e desde enta~ pos-

sui urn vasto repertorio de
espetaculos, conta<;:6es e
interven<;:6es/circulando em
varias unidades do Sesc Sao
Paulo, interior elitoral, entre
outros locais comb ONG'S,
Casas de Cultura, etc; atu-
ando tambem na area de
arte-educ<w.ao ministrando
oficinas e viv ncias.

Para este trabalho traz
urn grupo de atores com lar-
ga experiencia profissional
composto por: TalitaCabral,
bacharel em Artes Cenicas
pela Faculdade Paulista de
Artes com premia<;:6es por
atriz revela<;:aoe varias ou-
tras indica~6es, Joao Carlos
Rocha, ator com longa ex-
periencia na area do teatro
e da musica, integrante do
elenca' do espetaculo Panos
e Lendas, Avoar,ACasa com
dire<;:aode Denise StokIos,
e recentemente, Cinderela
com dire<;:aode JoseWilquer .
e Rodrigo Regis, musico
profissional pela Universi-
dade Livre de Musica Tom
Jobim (ULM),que ja realizou
varios trabalhos musicais
em espetacu infantis da
Companhi~. ando os
mais diversos:: ' mentos:, N1~,

trifmgulo, zab'u . a, flauta,\'.,
violao, agogi),paflaeiro, vio-'
la eNtre outros,'envolvendo
tod~ 0 publico e levando
as crian<;as a acompanhar
oespet:ieulo em grande
. . - Imtera<;:ao.


