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FEMSA MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL 2005
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DE CULTURA 2011/2012
SELECIONADO PELA CAIXA CULTURAL 2013/2014
O público poderá conferir as aventuras da menina Aurora,
vivida por Claudia Missura, e de seu amigo imaginário Felizardo, interpretado pelo
cantor Rubi, que partem para descobrir o mundo, as brincadeiras de rua e
o universo da floresta e do folclore brasileiro. Em cena, o elenco da bandaMIRIM
com 10 artistas entre atores, músicos cantores e artistas circenses,
texto e direção de Marcelo Romagnoli, e canções de Tata Fernandes,
Zeca Baleiro e Nô Stopa.

Após completar 13 anos da sua estreia, FELIZARDO volta com tudo!!! Vencedor em 2005 dos Prêmios
APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) MELHOR ESPETÁCULO MUSICAL e Femsa MELHOR
TRILHA SONORA ORIGINAL, FELIZARDO foi selecionado pelo Programa Petrobras Distribuidora de
Cultura 2011/2012 e pelo Programa de Ocupação dos Espaços da CAIXA Cultural 2013/2014, passando
por Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Vitória e Poro Alegre, além da capital paulista e diversas cidades
pelo interior do Estado.

Com texto e direção de Marcelo Romagnoli e músicas de Tata Fernandes – algumas em
parceria com Zeca Baleiro – e outras da cantora e compositora Nô Stopa, FELIZARDO é um
musical infantil com pitadas circenses e teatrais que passeia pelos caminhos da infância,
desde o nascimento, o acordar para o mundo, até o encontro com as primeiras escolhas e
responsabilidades.
A estória conta um dia na vida da menina Aurora e de seu amigo imaginário Felizardo que
partem em expedição para uma aventura heróica. A descoberta do mundo, as brincadeiras de
rua, o universo mítico da floresta e do folclore, assim como os primeiros “problemas” da
infância pontuam a pequena odisséia na vida das duas crianças.
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Em clima de palco-picadeiro, a música ao vivo é executada durante a peça trazendo diversos ritmos
brasileiros. Forró, samba, rock e muitos instrumentos como contrabaixo, sanfona, sopros e uma
percussão contagiante embalam a trama com canções bem humoradas.
No palco, um elenco composto por 10 artistas, entre atores, músicos cantores e circenses criam uma
atmosfera poética, lúdica e divertida dentro do universo infantil capaz de entreter crianças a partir de
3 anos e enredar também os adultos com suas memórias afetivas.
Brincadeiras de pega-pega, boneca de pano, empinar pipa; molecagens como acordar minhoca, fugir
do banho; elementos do circo como perna-de-pau, lira, acrobacias, malabares; ou ainda lendas
folclóricas como Saci, mula-sem-cabeça estão presentes nesta deliciosa montagem.

Sinopse
FELIZARDO é um musical infantil com pitadas circenses e teatrais que passeia pelos caminhos da infância,
desde o nascimento, o acordar para o mundo, até o encontro com as primeiras escolhas e responsabilidades.
Ora pela ótica de uma menina ora pela de um menino, narra a saga de Aurora – uma menina esperta de seis
anos – e de seu amigo imaginário Felizardo, que partem para uma aventura heróica: vão brincar, vão para o
reino da natureza e do folclore, onde não existe tempo nem idade.

Ficha Técnica
Texto e Direção - Marcelo Romagnoli. Elenco – Claudia Missura, Rubi, Tata Fernandes, Simone Julian, Nina
Blauth, Nô Stopa, Foquinha, Olívio Filho, Lelena Anhaia, Edu Mantovani. Músicas - Tata Fernandes, Nô Stopa,
Zeca Baleiro. Direção Musical - Banda Mirim. Luz e espaço cênico - Marisa Bentivegna. Figurinos - Claudia
Schapira. Produção executiva - Andrea Pedro. Duração - 60 minutos. Faixa etária - Livre.
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