
 

  

Programação do Teatro Popular Oscar Niemeyer  
  

  

31/05 – Sábado  

  

10h – Abertura Oficial do 4º Salão da Leitura de Niterói  

Apresentação da Orquestra de Cordas da Grota  

Conferência de Marco Lucchesi “Mundo, Cidade, Ficção”  

Público: em geral  

  

01/06 – Domingo  

  

18h – Apresentação musical Nana Caymmi   

A cantora apresenta um show que leva seu nome, com canções de grandes autores da MPB, e 

onde fará uma homenagem ao centenário de seu pai, o compositor Dorival Caymmi  Público: 

adulto  

  

02/06 - Segunda-feira  

  

10h – Apresentação teatral Rapunzel  

Núcleo de Ensino e Pesquisa de Artes Cênicas   

Público: infantil   

  

12h – Oficina de Dança da COMRUA  

Companhia de Dança de Rua de Niterói  

Público: em geral  

  

15h - Apresentação teatral Rapunzel  

Núcleo de Ensino e Pesquisa de Artes Cênicas   

Público: infantil   

  

19h - Apresentação teatral Parem de falar mal da rotina  

Elisa Lucinda   



 

A peça une histórias vividas e ouvidas por Elisa, como observadora do cotidiano, além dos 

poemas retirados dos livros “O semelhante”, “Euteamo e suas estréias” e “A fúria da Beleza” 

Público: adulto  

  

03/06 - Terça-feira  

  

10h – Apresentação teatral Ernesto de Tal  

Projeto Te Conto em Cena - NEPAC  

Encenação de Contos de Machado de Assis  

Público: adolescente   

  

12h – Oficina de Dança da COMRUA  

Companhia de Dança de Rua de Niterói  

Público: em geral  

  

15h - Apresentação teatral Era uma vez... Um conto de fada  

Danielle Fritzen  

O espetáculo, lúdico e educativo, traz para o palco personagens conhecidos da garotada. Seu 

objetivo é incentivar a leitura, mostrando para as crianças como pode ser divertido e mágico  

mergulhar nas histórias, usar a imaginação e acreditar em Contos de Fada Público: 

infanto-juvenil   

  

04/06 - Quarta-feira  

  

10h - Apresentação teatral Era uma vez... Um conto de fada  

Danielle Fritzen  

O espetáculo, lúdico e educativo, traz para o palco personagens conhecidos da garotada. Seu 
objetivo é incentivar a leitura, mostrando para as crianças como pode ser divertido e mágico  

mergulhar nas histórias, usar a imaginação e acreditar em Contos de Fada Público: 
infanto-juvenil   

  

14h – Show Musical Cabeça de Vento  

Bia Bedran  

O Show cujo roteiro é inspirado no livro "Cabeça de Vento" (Nova Fronteira) traz no repertório 
as canções de sucesso, tão conhecidas do grande público, como Dona Árvore,Videotinha, As 

caveiras e Ciranda do anel entre outras  

Público: Infantil   

  

20h – Apresentação Musical Eduardo Dusek  

O show-man apresenta ao piano o “Dussek é show”, onde mostra um repertório variado e 

divertido, do rock and roll a marchinhas carnavalescas  

   

  
Público: em geral  

  

05/06 – Quinta-feira  

  



 

10h – Conversa com os leitores e intervenção artística de dança Hip-hop   

Gilberto Yoshinaga e Nelson do Triunfo  

Lançamento e sessão de autógrafos do livro “Nelson do Triunfo – do sertão ao hip-hop” 

(Shuriken)  

Público: adolescente   

  

12h – Oficina de Dança da COMRUA  

Companhia de Dança de Rua de Niterói  

Público: em geral  

  

15h - Apresentação teatral Era uma vez... Um conto de fada  

Danielle Fritzen  

O espetáculo, lúdico e educativo, traz para o palco personagens conhecidos da garotada. Seu 

objetivo é incentivar a leitura, mostrando para as crianças como pode ser divertido e mágico  

mergulhar nas histórias, usar a imaginação e acreditar em Contos de Fada Público: 

infanto-juvenil   

  

06/06 - sexta-feira  

  

10h – Apresentação teatral Ervilina e o Princês  

Cia de Teatro do Livro Aberto   

A Cia, criada por Sylvia Orthof no final dos anos oitenta, completa 25 anos apresentando 

espetáculos escritos pela autora  

Público: infantil   

  

12h – Oficina de Dança da COMRUA  

Companhia de Dança de Rua de Niterói  

Público: em geral  

  

15h - Apresentação teatral Ervilina e o Princês  

Cia de Teatro do Livro Aberto  

A Cia, criada por Sylvia Orthof no final dos anos oitenta, completa 25 anos apresentando 

espetáculos escritos pela autora  

Público: infantil   

  

18h – Apresentação Musical   

Coral do Centro Educacional de Niterói  

Camerata Aprendiz  

Orquestra de Câmara do CETEP Barreto - Maestro Elias Vicentino  

Público: em geral  

  

07/06 – Sábado  

  

19h – Apresentação Musical Marcelo Jeneci  



 

Com músicas gravadas por Zélia Duncan, Arnaldo Antunes e Vanessa da Mata, o cantor, 

compositor, pianista e acordeonista paulista apresenta músicas de seus dois álbuns “Feito para 

acabar” e “De graça”   

Público: adulto  

  

08/06 – Domingo   

  

16h – Show Musical  A Roda de Samba do Caraminguá e outras histórias mais Bia 
Bedran  

Um grande encontro da literatura com o teatro e a música, numa linguagem artística 
conquistada ao longo de 40 anos de carreira e que contempla adultos e crianças de todas as 

idades. O Livro "O Caraminguá" (Nova Fronteira) foi contemplado pela FNLIJ no catálogo 

internacional da Feira do Livro de Bolonha 2014.  

Público: Infantil   


