APCA 2014 - CATEGORIA TEATRO INFANTIL
GRANDE PRÊMIO DA CRÍTICA: BANDA MIRIM, PELA TRAJETÓRIA DE 10 ANOS

PARA COMEMORAR 10 ANOS, BANDA MIRIM
ESTREOU FESTA E LANÇOU CDS, LIVRO E REVISTA
Ao completar 10 anos, foi eleita pela Associação Paulista de Críticos de Arte com o GRANDE
PRÊMIO DA CRÍTICA – APCA 2014, conquistou o Prêmio Governador do Estado de São Paulo
para a Cultura na Categoria Arte para Crianças e foi finalista ao 26º Prêmio da Música
Brasileira com os CDs PRIMEIRA CARTILHA e SEGUNDA CARTILHA.
Como parte das comemorações, em 2014 estreou FESTA, seu 8º musical para toda a família.
Realizado com apoio da Prefeitura de São Paulo e do Sesc-SP, o espetáculo inova na
linguagem ao propor uma narrativa não-convencional, sem falas.
Simbolizando os vários ritos de passagem na vida de uma criança, a história acompanha
alguns aniversários de Margarida. O tempo passa durante a festa e a menina cresce, vira
adolescente, adulta e depois uma velhinha. A sequência de aniversários pretende celebrar
com a plateia os impactos, as aventuras, as alegrias e as transformações da passagem do
Tempo, atingindo assim não só o público infantil mas todas as idades.
Com o desafio de criar um espetáculo acessível e inusitado, sem palavras, a encenação buscou
formas de expressividade no humor e no trabalho corporal, criando personagens bem
delineados por uma dramaturgia interna, de emoções, gestos, ações e formas. As canções,
compostas com o intuito de darem suporte a esta dramaturgia, surgem como elementos
essenciais para o entendimento da trama.
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As 13 faixas, entre composições inéditas, originais e músicas de espetáculos anteriores,
assumem então uma função narrativa, mostrando que a infância nunca nos abandona, não
interessa a idade.
Os figurinos vistosos repletos de informação e graça, junto com o grande bolo giratório do
cenário, ajudam a marcar a passagem do tempo, trazendo simbologias eficientes para a
plateia embarcar completamente na proposta.
Comemorando a vida, o encontro e o tempo, a peça vai além do entretenimento, cativando
crianças e acessando as memórias afetivas dos adultos de forma poética e lúdica, reforçando
o papel essencial do teatro para a formação emocional do cidadão.

Sinopse
Em FESTA a plateia acompanha o aniversário de Margarida, pontuado pela passagem do tempo e pela delícia
dos encontros, com a alegria de uma infância que não se apaga nunca.

Ficha Técnica
Texto e Direção: Marcelo Romagnoli | Com: Alexandre Faria, Cláudia Missura, Edu Mantovani, Lelena Anhaia,
Nina Blauth, Nô Stopa, Olívio Filho, Simone Julian e Tata Fernandes | Músicas e Arranjos: Banda Mirim |
Direção Musical: Tata Fernandes | Cenário e Desenho de Luz: Marisa Bentivegna | Figurino: Fabio
Namatame | Engenharia de Som: Ernani Napolitano | Direção de Movimento: Cláudia Missura e Nô Stopa |
| Assistente de Direção: Bianca Muniz | Produção Executiva: Andrea Pedro | Duração: 55 min l Gênero:
Musical l Classificação: Livre
Apoio: Secretaria Municipal de Cultura e Sesc-SP
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