
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

          

 

 

 

 

 

 

 

Boletim Informativo do 6º Festival de Animação e Arte – Capelinha 28 de Março de 2016 – Edição 02 

A Sexta edição do Festival de Animação e Arte, com realização do Grupo de Teatro 

Anim’Art, começou a sua primeira etapa, as oficinas teatrais, com recorde de participantes.   

No primeiro sábado de oficinas, dia 20 de Fevereiro, estiveram presentes 145 crianças e 

adolescentes, no segundo e terceiro sábado, dias 27/02 e 05/03, foram registrados 130 e 135 

participantes, respectivamente.  

 “O Festival te faz superar seus próprios limites, querer sempre mais, e conhecer um eu sem 

precedentes”, diz Maria Eduarda, aluna da E. E. Profº. Antônio Lago.  

Durante as oficinas foram selecionados 28 alunos, que desde os primeiros dias de março 

estão passando pelo processo de montagem e ensaios de espetáculos. As apresentações 

serão a partir do dia 02 de Maio, no Espaço Ativa Idade, em Capelinha MG. 

RECORDE DE PÚBLICO EM TODOS OS DIAS DE OFICINAS 

 

 DAMAS DA NOITE – A CASA DAS LUZES VERMELHAS 

 

O espetáculo de direção de Jair Junior, e assistência de Ana Viegas, promete surpreender o 

público com cenas fortes e emocionantes, “Ao longo do espetáculo diversos segredos serão 

revelados, acredito que isso dará ao público inúmeros momentos de emoção. Fazendo com 

que eles sintam-se parte do espetáculo”.  

Damas da Noite conta com a interpretação de Ana Clara Pereira, Ângela Vitória, Clara 

Justus, Beatriz Vieira, Eberson Garcia, Maria Eduarda Sampaio, Michel Douglas.  

 

                                          Damas da Noite é narrado por Maria Cafetina, dona do principal        

Ódio, amor, interesse, sentimentos tão diferentes, mas que podem 

dominar as pessoas e levá-las a cometer certas loucuras, capazes 

de mudar seu próprio destino.  

 
cabaré de Recife, no inicio do século XX. Com a sua arrogância e 

requinte ela conta a história de três mulheres pernambucanas na 

luta de seus desejos.  

 



 

         

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    

A segunda etapa do 6º Festival de Arte, ensaios e 

montagem de espetáculos teatrais, já teve início em 

Capelinha. 

Com a utilização de três espaços para as atividades 

(Espaço Ativa Idade, Biblioteca Pública e Casarão), os 

diretores dos espetáculos, atores do Grupo de Teatro 

Anim’Art,  estão trabalhando com intensidade  e 

dinamismo para que no início de Maio, os espetáculos 

já estejam prontos para serem apresentados. 

 

Confira as fotos do evento, acesse:  GRUPODETEATROANIMART.WORDPRESS.COM 

Edição e Direção do Informativo: Reginaldo Rodrigues   ///   Coordenação do Evento: Reginaldo Rodrigues. 
Elenco Anim’Art: Amanda Sampaio, Ana Viegas, Bárbara Letícia, Beatriz Carlos, Bruno Biet , Deocleciano Junior, Gabriela Pinheiro, 

Isabella Guedes, Jair Junior, Larissa Santos, Lucilene Vieira, Pedro Antônio, Reginaldo Rodrigues e Rhennan Godinho ///  
Realização: Grupo de Teatro Anim’Art. 

 
 

 “Os ensaios estão sendo uma experiência nova, algo inexplicável. Ainda estou na fase dos 

erros, mas tenho uma grande expectativa sobre o espetáculo e o festival. Acredito que 

vamos surpreender muito o público”, Beatriz Alves, atriz no espetáculo de Lucilene Vieira e 

Isabella Guedes. 

Neste ano o Festival terá em seus espetáculos representantes de todas as Escolas Estaduais e 

particulares de Capelinha (Coronel Coelho, Domingos Pimenta de Figueiredo, Juscelino 

Barbosa, Antônio Lago, Geralda Otoni Barbosa, Hermínia Eponina da Silva, Rosarinha 

Pimentinha, Instituto Educacional Manuel Luiz Pego e Colégio Vencer).  

 “Os ensaios vem nos ajudando a aprender mais sobre o teatro, estamos fazendo uma ótima 

montagem e nos divertindo. Espero dar tudo de mim, pois esta é uma experiência única, que 

vou levar pra vida toda”, Luísa de Castro, atriz no espetáculo de direção de Bárbara Letícia e 

Amanda Sampaio. 

Gabrielle Yasmin, atriz no espetáculo dirigido por Bruno Biet e Larissa Santos, exalta a emoção 

de interpretar um personagem, “tivemos poucos ensaios, mas já estou muito animada. É 

muito bom pegar no texto que você vai interpretar. O espetáculo vai ser lindo, maravilhoso”. 

 “O primeiro ensaio foi perfeito. Tenho a expectativa de um incrível espetáculo”, Jovany, ator 

no espetáculo de direção de Pedro Antônio e Gabriela Pinheiro. 

Beatriz Vieira, atriz do espetáculo dirigido por Jair Junior e Ana Viegas, se diz empolgada com 

o texto, “adorei o texto e o meu personagem, espero conseguir surpreender os diretores e o 

público”. 

 

 

COMEÇAM ENSAIOS E MONTAGENS 

 

Expediente: 


