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“NU DE BOTAS”, ESPETÁCULO BASEADO NA OBRA DE ANTONIO PRATA, FICA
EM CARTAZ ATE 1 DE MAIO NO CCBB BH
Enviado por LUZ COMUNICAÇÃO
19-Abr-2017
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Ainda dá tempo do público assistir &ldquo;Nu de Botas&rdquo;, espetáculo teatral baseado na obra de Antonio Prata,
que reúne crônicas sobre as passagens mais marcantes da infância do autor. Sob direção de Cristina Moura, que também
assina a dramaturgia em parceria com Pedro Brício, a peça leva ao palco as primeiras lembranças no quintal de casa, os
amigos da vila, o divórcio dos pais, o cometa Halley, os desenhos animados da TV, uma inusitada viagem à África, dilemas
morais, viagens de carro, histórias e relatos das lembranças da infância do autor.

As histórias do menino Antônio, que nasceu em São Paulo no
final dos anos 70, são inspiradas em fatos reais, narradas do ponto de vista da
criança, com os filtros da ficção e permeadas de muito humor. Um olhar
infantil, de quem se espanta com o mundo e a ele confere um sentido muito
particular &ndash; cômico, misterioso, lírico e encantado. Em cena, Luciana
Paes, Isabel Gueron, Keli Freitas, Pedro Brício e Renato
Linhares.

A
peça fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte
(CCBB-BH)
para temporada ate´o dia 1 de maio, sempre de sexta a segunda-feira, às 20h,
sendo aos sábado às 17h e 20h, no Teatro I.

Imagens em
vídeo: https://youtu.be/1XO2LEY0SNs

SERVIÇO : Nu de Botas
Duração: 80 minutos/
Classificação indicativa: 14 anos / Gênero: Comédia
Datas e horários: até 1 de maio de 2017, de
sexta a segunda, às 20h, sendo que aos sábado há duas sessões, às 17h e às 20h
Local: Teatro I &ndash; CCBB BH Praça da Liberdade, 450 - Funcionários &ndash; Belo Horizonte (MG) - Capacidade: 264
lugares
Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$
10,00 (meia entrada)
Mais informações: (31) 3431-9400 I (31)
3431-9503
http://www.pqn.com.br
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Ouvidoria BB 0800 729 5678

Deficiente auditivo ou de fala 0800 729 0088
Obs: O CCBB BH não tem estacionamento.
Redes sociais:(twitter)/@ccbb_bh . (facebook)/ccbb.bh
. (instagram)/@ccbbbh

Assessoria de imprensa CCBB BH: Bárbara Campos Guimarães
- (31) 3431-9412 - barbaracg@bb.com.br/ccbbbh@bb.com.br
Informações para a imprensa sobre o espetáculo: Jozane Faleiro (31) 92046367 / (31) 35676714 - jozane@luzcomunicacao.com.br

http://www.pqn.com.br

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 25 June, 2017, 20:18

