BAURU, sábado, 29 de junho de 2019 17

Sábado de
samba e
muito mais
Eliel é um dos nomes
na ‘Agenda’ de hoje.
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De frente para o desafio de atuar
Peça ‘O Amanhã’ será exibida hoje e domingo, no Espaço Protótipo, por atores que compartilham experiência de vida e coragem de interpretar
JOÃO PEDRO FEZA

O

grupo de teatro Fazendo Arte apresenta hoje,
às 20h, e domingo, às
19h, a peça “O Amanhã”.
No palco, ex-participantes
da Universalidade Aberta
à Terceira Idade (Uati) da
USC (Universidade do Sagrado Coração). As apresentações ocorrem de forma
independente.
Algumas perguntas surgem com o espetáculo: será
que a velhice é o fim do
mundo? O que fazer com
anos e anos de trabalho
quando a idade para se aposentar chega?

E mais: será que estamos
preparados para o amanhã?
Ou vinculados ao passado
com medo de um futuro incerto que nos amedronta (e
nem sabemos ao certo o que
está por vir)?     
Indagações que fazem
parte da realidade de José,
um homem de 65 anos respeitado e amado dentro da
empresa em que trabalha,
mas com um medo brutal da
aposentadoria. O texto é de
Eladyr Leite. Releitura e direção: Edna Godinho.
“Fizemos ensaios desde
fevereiro”, diz ela. “Mas a
história desse grupo ‘Fazendo Arte’ já tem 19 anos des-

de os tempos de USC”.
Edna, aliás, é formada
em Artes Cênicas na universidade bauruense, em 2015,
e integra o grupo teatro Eixo
6 (como atriz e produtora).
SERVIÇO
“O Amanhã”: 29/6 (hoje,
às 20h) e 30/6 (19h), sábado e domingo, com grupo
de teatro “Fazendo Arte”,
de ex-alunas da Uati (Universidade Aberta à Terceira
Idade), em apresentação independente. Local: Espaço
Protótipo - rua Monsenhor
Claro, 2-57, Centro. Ingressos na hora: inteira a R$
20,00 e meia a R$ 10,00.

Quem é quem
Ana Quirino - personagem Justino
Conceição Veronezi - personagem
Ema
Neuza Toloi - personagem Vanessa
Angela Perezim - personagem
Elza
Paulo Evilázio - personagem José
Vivian Rocha - personagem
Tereza
Lígia D’ Alessandro - personagem
Suzana
Lenira Andrade - personagem
Rita
Diretora - ela própria,
Edna Godinho (foto)

Pop Grooves faz show na tarde de hoje com
arrecadação de agasalho, alimento e ração
Bruno Freitas/BTC

Entrada é gratuita,
mas pede-se
doação de itens
para entidades

C

om o objetivo de arrecadar agasalhos, alimentos e até ração para
pets, Bauru Tênis Clube e a
banda Pop Grooves promovem um show solidário neste
sábado, 29/6, no BTC Bar e
Restaurante. O horário atualizado de início será 13h.
No palco, Letícia Fernandes (voz), Rogério Rocco (bateria e voz), Leopoldo
Sormani Jr. (baixo), Renato
Magalhães (guitarra) e Ricardo Polettini (guitarra e
vocais) garantem a celebração musical com o som de
nomes como David Bowie,
Michael Jackson, Madonna,

Pop Grooves: as músicas vão de Michael Jackson a Madonna, passando por Queen, U2, etc.
Prince, Soft Cell, Talking
Heads. Não para por aí.
Tem ainda The Police,
Queen, U2, Iggy Pop, The
Cure, The Smiths, Depeche
Mode, The Bangles, Pixies,
Judas Priest e muitos outros.

SERVIÇO
Banda Pop Grooves:
29/6, hoje, a partir das 13h,
no Bauru Tênis Clube (BTC).
Entrada gratuita. Pede-se a
doação de uma peça de agasalho/cobertor, alimento não

perecível (exceto sal, açúcar)
ou saco de ração para cão ou
gato. Todos os itens estão sendo destinados para entidades
assistenciais de Bauru. BTC:
avenida José Vicente Aiello,
5-176. (14) 3235-0500.

