


APESAR

Dois personagens que 
decidem viver juntos, 
APESAR de tudo. Em 
cena, a brasileira Alluana 
Ribeiro e o francês Tom 
Prôneur interpretam 
um casal que esqueceu 
como se comportar 
“normalmente”. 
Confinados num 
universo fantástico, o 
circo (malabarismos, 
acrobacias e equilíbrios) 
se tornou seu modo de 
vida. Eles apresentam um 
espetáculo poético e divertido 
para todos os públicos.

APESAR
SEX 4/11 20h
SÁB 5/11 20h
DOM 6/11 19h

Teatro St.ª Isabel

Cie Sôlta (FRA/BRA)

CONSULAT GÉNÉRAL
DE FRANCE

À RECIFE

Duração: 45min

O grande Circo do 
Sol foi contratado 
para fazer uma 
apresentação na 
cidade. No entanto, 
pouco antes do show, 
recebe outra proposta 
financeiramente 
melhor e decide ir 
embora. É então que 
o atrapalhado palhaço 
Zabobrim decide 
manter o espetáculo 
fazendo todos os 
números: mágica, 
hipnose, acrobacias 
e tudo o mais. O 
resultado é uma 
encenação engraçada, 
cheia de ironia e 
capaz de divertir 
crianças e adultos.

circo do só êu
Teatro St.ª Isabel

Esio Magalhães (SP)
SÁB 5/11 16h
DOM 6/11 16h

Livre | InfantilLLivreL

R$20/R$10
R$20/R$10

com intervenção de
rufino clownDuração: 60min

com abertura de

giullari
del diavolo
Número de abertura 
com os protagonistas 
Rose e Stephano 
Catarinelli. Dois 
personagens incríveis 
que interagem e 
divertem a plateia. 
Duração 15 min



CAETANA
Teatro St.ª Isabel

ter 8/11 20h

Duas Companhias (PE)

12 anosDuração: 60min 12

varieté
circo

números circenses
e palhaçaria

qua 9/11 20h

Um espetáculo que 
flerta com o surrealismo 
para mostrar o cotidiano 
de um homem e 
uma mulher. Objetos 
ganham novos usos e 
transformam-se em parte 
integrante da narrativa, 
em situações insólitas. 
A montagem tem no 
elenco Daniel Pedro e 
Maíra Campos(SP) em 
cenas de acrobacia, 
malabarismo e força 
física, com muita poesia 
e humor.

Teatro St.ª Isabel

vizinhos
Artinerant’s (SP)
qui 10/11   20h
sex 11/11   20h

Duração: 50min

10 anos10

R$20/R$10
R$20/R$10

R$20/R$10

Livre | InfantilL

Benta é uma rezadeira, que depois de indicar o caminho do além para várias 
almas perdidas, se vê diante de seu próprio encontro com a CAETANA, a 
morte. De forma lúdica e criativa, Benta tenta fugir do seu destino. As atrizes 
e palhaças Fabiana Pirro e Lívia Falcão, comemoram 12 anos de Caetana, 
um espetáculo envolvente, que se renova a cada encontro com a plateia.  

Palhaçaria, magia, encantamento e malabarismo estão juntos neste 
espetáculo único, que reúne artistas de diversas companhias como Cia Suno 
(SP), Giullari Del Diavolo (ITA), Caravana Tapioca (PE), Cia Animé (PE), 
Artinerant’s (SP) no mesmo palco com muita alegria e técnica. A renda de 
Circo Varieté será inteiramente revertida para a Fundação Altino Ventura.



Teatro St.ª Isabel

Luis e Pedro Sartori do Vale
(FIN/BRA)
SÁB 12/11   20h
dom 13/11   19h

DOIS

10 anos

Duração: 52min

Os irmãos Pedro e 
Luis Sartori do Vale 
têm várias paixões 
em comum: a dança, 
o teatro, o circo e o 
arco e flecha. Nesta 
co produção Finlândia 
- Brasil, inusitada e 
arrebatadora, todos 
estes elementos 
estão no palco, 
para a surpresa da 
plateia. Os artistas 
também brincam 
com a rivalidade e 
cumplicidade que 
há entre irmãos, 
misturando acrobacias 
com números de arco 
e flecha e referências a 
personagens históricos.

R$20/R$10

Teatro Apolo

Cia Suno (SP)
qui 10/11   15h
sex 11/11   15h
SÁB 12/11   16h
dom 13/11   16h

carpinteiros
em domicílio

Dois palhaços entram no 
palco com um monociclo 
e pedaços de madeira 
para iniciar uma obra. Ao 
identificarem o espaço 
começam uma divertida 
e inusitada reforma, com 
direito a contorcionismo 
na escada, malabares 
com trenas, batucada em 
fundo de marmita, rola-
rola com latas e muitas 
trapalhadas. Durante a 
encenação, eles interagem 
com o público, deixando 
Carpinteiros em Domicílio 
ainda mais dinâmica e 
envolvente.

Livre | Infantil

Duração: 45min

L

R$20/R$10



Teatro Luiz Mendonça
Parque Dona Lindu

circo
zanni (SP)
SÁB 12/11   16h30
SÁB 12/11   18h30
dom 13/11   16h30

Um dos mais aclamados 
grupos circenses do 
Brasil, o Circo Zanni 
leva para o palco ironia, 
acrobacias, elegância, 
magia e muita inovação. 
Este novo espetáculo 
ganhou números 
aéreos, que deixam a 
apresentação ainda mais 
intensa e contagiante, ao 
lado do arame cômico 
e quick change. Como 
é tradição em suas 
montagens, o Circo Zanni 
mantém no palco uma 
divertida e talentosa banda, 
formada pelo próprio 
elenco, dando alegria e 
ritmo a cada cena.

Livre

Duração: 60min

L

R$20/R$10



Mostra de Filmes
Cinema São Luiz

Cinema do Museu

120 min

60min Gratuito

70min Gratuito

dir. Roschdy Zem

dir. Letícia Sabatella e Gringo Cardia

dir. Daniela Cucchiarelli

Longa metragem francês, dirigido por Roschdy Zem, narra a 
história verídica do palhaço Chocolat, um escravo negro que se 
torna um artista circense bastante popular na Paris do século 
19. O filme foi bastante aplaudido pela crítica internacional, 
participou de importantes festivais de cinema no mundo 
inteiro. Omar Sy interpreta o personagem título.

chocolate
9/11   17h e 19h30

Documentário mostra o cotidiano da tribo indígena 
Krahô, um povo alegre, que tem um sacerdote 
específico para fazer rir. É ele que fortalece e une 
a tribo, com bom humor e felicidade. Um filme 
surpreendente, que traz depoimentos dos Krahô, 
reforçando o equilíbrio e o respeito à diversidade.

O documentário traz depoimentos de artistas 
brasileiros, estrangeiros e pesquisadores de artes 
circenses que debatem a relação do circo com outras 
artes. Sua criação gerou discussões, sobretudo entre 
os artistas tradicionais, cuja formação se deu em 
família, pelo aprendizado de pai para filho.

8/11   18h30

8/11   20h

circo é... circo

hotxuá

L

L

R$ 3,00

anos

Livre

Livre

14

Portátil

Caravana Tapioca (PE)

Coletivo Nopok (RJ)

Giullari del Diavolo(ITA/BRA)

Patrocínio:

nas nuvens

circo caravana

Carrilhão

Dois personagens incríveis entram 
em cena e instantaneamente te 
envolvem, provocando, instigando 
e distribuindo sorrisos, surpresa e 
encantamento. Os protagonistas 

Rose e Stephano Cattarineli se transformam e o público é envolvido numa 
atmosfera mágica. Espetáculo cômico, interativo com números de alto 
nível técnico e um final de dança contact e equilíbrio com bolas de cristal.

O excêntrico casal de artistas via-
jantes, Cavaco e Nina, apresentam 
um espetáculo de variedades cir-
censes com as melhores atrações 
que encontraram em suas apre-

sentações pelo mundo. Essa fantástica viagem ao mundo mágico do circo 
promete surpreender e encantar pessoas de todas as idades.

Com surpreendentes números de 
equilibrismo, Parada de Mão, Rola 
Rola e Monociclos altos, a dupla do 
Coletivo Nopok representa a arte de 

ser um bom vendedor no universo dos mercadores de todos os tempo e luga-
res. Senhoras e senhores cheguem mais perto, o Carrilhão está na sua cidade!

L

L

L



Programação Completa

Oficinas de 7 a 11 de novembro
das 9h às 17h no teatro Hermilo

Work in Progress

Sexta 4/11
Abertura

20h Apesar
 Cie Sôlta (FRA/BRA)
 com abertura de
 Giullari del Diavolo (ITA/BRA)
 Teatro St.ª Isabel

Sábado 5/11

16h Circo do Só Êu
 Esio Magalhães (SP)
 Teatro St.ª Isabel

16h30 Cia Suno (SP)
 Parque da Jaqueira

20h Apesar
 Cie Sôlta (FRA/BRA)
 com abertura de
 Giullari del Diavolo
 Teatro St.ª Isabel

Domingo 6/11

16h Circo do Só Êu
 Esio Magalhães (SP)
  Teatro St.ª Isabel

16h30 Circo Caravana
 Caravana Tapioca (PE)
 2º Jardim de Boa Viagem

19h Apesar
 Cie Sôlta (FRA/BRA)
 com abertura de
 Giullari del Diavolo
 Teatro St.ª Isabel

Segunda 7/11

10h Nas Nuvens
 Giullari del Diavolo (ITA/BRA)
 Hospital
 Agamenon Magalhães

18h Cia Suno (SP)
 Pça. São José,
 Abreu e Lima

Terça 8/11

14-18h Fomento
 Encontros sobre Circo
 Teatro Apolo

16h30 Circo Caravana
 Caravana Tapioca (PE)
 COMPAZ Alto St.ª Terezinha

18h30 Circo é... Circo   
(documentário)
 Com debate após a sessã
 Cinema do Museu

20h Caetana
 Duas Companhias (PE)
 Teatro St.ª Isabel

20h Hotxuá (documentário)
 Cinema do Museu
 
Quarta 9/11

10h Circo Caravana
 Caravana Tapioca (PE)
 Ginásio Poliesportivo
 Aluisio José, Camaragibe

14-18h Fomento
 Encontros sobre Circo
 Teatro Apolo

17h e 19h30 Chocolate
 Cinema São Luiz

20h Circo Varieté
 Teatro Santa Isabel

Quinta 10/11

9h30 e 15h
 Carpinteiros
 em Domicílio
 Cia Suno (SP)
 Teatro Apolo

16h30 Carrilhão
 Coletivo Nopok (RJ)
 Campo do 11
 St.º Amaro

20h Vizinhos
 Artinerant’s (SP)
 Teatro St.ª Isabel

Sexta 11/11

9h30 e 15h
 Carpinteiros
 em Domicílio
 Cia Suno (SP)
 Teatro Apolo

19h Nas Nuvens
 Giullari del Diavolo
 (ITA/BRA)
 Pátio da Igreja
 do Poço da Panela

20h Work in Progress:   
Sobrevoltas
 Teatro Hermilo

20h Vizinhos
 Artinerant’s (SP)
 Teatro St.ª Isabel

Circus Incubator é o intercâmbio entre jovens artis-
tas circenses selecionados por edital através da La 
Grainerie (França), para o processo de investigação 
artística e criação com os diretores Albin Warrete 
(França) e Renato Rocha (Rio de Janeiro).

Sobrevoltas é a primeira 
apresentação do espetácu-
lo que está em processo de 
criação. Mergulhando na 
metalinguagem, os artistas se 
inspiram em suas trajetórias 
de formação. É um espetácu-
lo de circo sobre circo.

Livre   Duração 40min   Espetáculo Gratuito

sobrevoltas

Sábado 12/11
9h30 e 15h
 Carpinteiros
 em Domicílio
 Cia Suno (SP)
 Teatro Apolo

16h30 Carrilhão
 Coletivo Nopok (RJ)
 Pq. da Macaxeira

16h30 e 18h30
 Circo Zanni (SP)
 Teatro Luiz Mendonça

20h Dois
 Luis e Pedro Sartori
 do Vale (FIN/BRA)
 Teatro St.ª Isabel

Domingo 13/11

16h Carpinteiros
 em Domicílio
 Cia Suno (SP)
 Teatro Apolo

16h30 Carrilhão
 Coletivo Nopok (RJ)
 Pça. do Arsenal

16h30 Circo Zanni (SP)
 Teatro Luiz Mendonça

19h Dois
 Luis e Pedro Sartori
 do Vale (FIN/BRA)
 Teatro St.ª Isabel

L

Ingressos

Espetáculo 
Portátil

Legenda:

Bilheteria dos teatros

St.ª Isabel  81 3355.3323
Apolo e Hermilo 81 3355.3320
Luiz Mendonça 81 3355.9821

Lojas
Villa Kids

Boa Viagem
Av. Fernando Simões Barbosa
nº 266, loja 4
81 98164.3132

www.festivaldecircodobrasil.com.br
informações: 81 3441.1241

Espinheiro
Rua Santo Elias
nº 334, loja 2
81 98238.2006

   festivaldecirco   @festivaldecirco
   festivaldecircodobrasil   @festivaldecircodobrasil


