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A primeira temporada do Festival Expo-Riso se encerra neste fim de semana. Mas, ainda dá tempo de levar a família ao
teatro para se divertir com grandes astros do humor mineiro. De sexta a domingo (11 a 13/8), os shows de stand up
prometem arrancar boas risadas do público. Os humoristas Geraldo Magela (O Ceguinho), Léo de Castro e Agnaldo
Pereira da Silva (Vovó Placidina) se revezam no palco, cada um com seu estilo, em apresentações hilárias.

As
crianças também têm programação garantida no Teatro Estação Cultural. O
clássico &ldquo;Cinderela&rdquo; encerra a temporada infantil do festival em grande estilo.
A saga da &ldquo;gata borralheira&rdquo; é contada em um espetáculo encantador, repleto de
música e efeitos especiais.

Os
ingressos para o Festival Expo-Riso têm preços populares, entre R$ 15 e R$ 17,
e são comercializados na bilheteria do Teatro Estação Cultural (3º andar) e
pelo site da Central dos Eventos. Mais informações pelo site: www.shoppingestacaobh.com.br

SERVIÇO
Teatro Estação Cultural
Endereço: Shopping Estação BH (Av. Cristiano Machado, 11833, 3º
andar, Venda Nova)
Venda de ingressos: bilheteria do teatro (3º andar) ou pelo site Central
dos Eventos

Adulto

Ceguinho é a mãe
Data: 11/8 (sexta-feira), às 21h
Elenco: Geraldo Magela
Sinopse: sempre com muito bom humor, Magela conta as histórias
vividas pelos cegos em seu dia a dia. Por falta de informações, as pessoas
tratam os cegos de uma forma muito engraçada. &ldquo;Acham que além de cegos somos
surdos, não podem ver um cego em pé que mandam sentar, acham um absurdo quando
o cego fala que é casado, como se o cego também não pudesse errar na vida&rdquo;
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Ingressos: R$ 17

Redondamente engraçado
Data: 12/8 (sábado), às 19h
Elenco: Léo de Castro
Sinopse: munido de muito humor e colesterol alto, Léo de Castro
comanda o espetáculo &ldquo;Redondamente Engraçado&rdquo;, apresentando seus textos de
comédia stand-up, com uma observação bem-humorada das situações do cotidiano
Ingressos: R$ 15
Censura: 16 anos

Vovó Placidina
Data: 13/8 (domingo), às 19h
Elenco: Agnaldo Pereira da Silva
Sinopse: Vovó Placidina, personagem que é sucesso na rádio
Liberdade FM, conta causos e faz todo mundo rir com seu humor único
Ingressos: R$ 15
Censura: 12 anos

Infantil

Cinderela
Data: 12/8 (sábado) e 13/8 (domingo), às 16h
Elenco: Amanda Papatella, Bruno Righi, Cleyton Fagundes,
Lorena Jamarino, Kele de Souza, Iara Torres e Pâmela Cortes
Direção: Roberto Freitas
Sinopse:
uma bela menina, após a morte de seu
pai, passa a viver com a tirana madrasta e suas malvadas filhas. A &ldquo;gata
borralheira&rdquo; é maltratada pela família e obrigada a fazer todo o serviço de
casa. Um dia, com a ajuda de sua fada madrinha, Cinderela ganha um lindo
vestido e um sapatinho de cristal e vai ao encontro de seu príncipe encantado
em um baile real. Com trilha sonora original e repleto de efeitos especiais, o
espetáculo encanta e diverte do início ao fim.
Ingressos: R$ 15
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