
PROGRAMAÇÃO TEATRO MUNICIPAL DE SÃO CARLOS “DR. ALDERICO VIEIRA PERDIGÃO” 

    

  

    

  

   PROGRAMA&Ccedil;&Atilde;O    |    SOLICITA&Ccedil;&Atilde;O DE PAUTAS

  

    

  

    

  

   

Endereço
   Rua Sete de Setembro 1735
   (16) 3371-4339
   procedimentotmsc@gmail.com
    

     Horário de atendimento ao público     Administração: de terça a sexta das 8:00h às
12:00h e das 13:00h às 17:00h      
Bilheteria:
de acordo com o dia das apresentações
 
  
Acesso de crianças: 
Crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nas dependências do
Teatro Municipal quando acompanhadas dos pais ou responsável.  (Estatuto da Criança e do
Adolescente: Lei nº 8.069, artigo 75, Seção I, Capítulo II, de 13 de julho de 1990).
 
  
Meia-entrada:
Conforme legislação vigente, pagam meia-entrada nos shows e eventos realizados no Teatro
Municipal: menores de 18 anos, estudantes (com carteira atualizada), maiores de 60 anos,
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professores, deficientes físicos e doadores de sangue com carteira atualizada de até 6 meses
 
  
Capacidade:
400 pessoas (4 exclusivos a cadeirantes)
 
   
 

    

  

   Após início do espetáculo não será permitida a entrada.

  

   Programação sujeita a alterações.

  

   Compre seu ingresso antecipado.

  

    

     PROGRAMAÇÃO
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  Thiago Ventura 

  Sujeito Homem

     

02/ MAIO
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terça-feira

    
         

18h30  e

21h

                 
           Ingressos: ingressodigital.com     
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https://www.ingressodigital.com/evento/7820,8273/Thiago_Ventura__Sujeito_Homem
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   Dança: Espelhos da Cabeça

   ImprovisAR-TE Cia de Dança

     

03/ MAIO

quarta-feira

    
         

20h

                 
            (Espetáculo selecionado pelo ProAC)    
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   Queen Tribute Brazil

   ImprovisAR-TE Cia de Dança

     

        

04/ MAIO

quinta-feira
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20h30

                 
           Ingressos:  https://megabilheteria.com/evento?id=20230311164703     
       

  

    

                                    

     

   Léo Lins - Novo Show

     

05/ MAIO
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https://megabilheteria.com/evento?id=20230311164703
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sexta-feira

    
         

19h e 

21h

                 
           Ingressos:  https://megabilheteria.com/evento/temporada?id=202304101341
43     
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        VI Mostra Regional de Danças - Studio K     06/ MAIOsábado             19h                          
  Ingressos:  Gratuito mediante doação de 2 quilos de ração pet (retirada de convites a partir de 02/05, das 14h às 19h, na Rua 13 de Maio, 2.141)    
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        Fragmentos     12 E 13/ MAIOsexta-feira e sábado             20h                          
  Informações: (16) 99778-8182     
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        Espaço URZE    História de um amor e KafkaÉ um imenso prazer e, ao mesmo tempo, um enorme desafio para nós estrear dois novos espetáculos simultaneamente.No primeiro programa da da noite, &quot;KAFKA&quot; entraremos em contato com universo absurdo e surreal do escritor que com suas obras deixou um legado que influenciou todas as artes, inclusive a dança ;)         Já no segundo programa, &quot;HISTÓRIA DE UM AMOR&quot;, faremos uma viagem às infinitas possibilidades do amor. De como o sentimos e como este poderoso sentimento conduz nossas vidas.    19/MAIO e 20/ MAIOsexta-feira e  sábado             20h                          
  Ingressos: https://rebrand.ly/Urze_ingressos     
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https://rebrand.ly/Urze_ingressos
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        Show Outra Voz - Ana Malta             24/ MAIOquarta-feira             20h                          
  Entrada gratuita     
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       USP FILARMÔNICA        Em comemoração aos 70 anos da Escola de Engenharia de São Carlos, a USP Filarmônica se apresenta em 31 de maio, às 20h, no Teatro Municipal de São Carlos, sob a regência do Maestro Marcelo Jardim, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O programa será dedicado à música brasileira dos séculos XVIII e XIX, numa parceria com o Sistema Nacional de Orquestras Sociais (SINOS) da FUNARTE.             31/MAIO

quarta-feira                     20h                          
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   A entrada é gratuita  e os convites poderão ser retirados na portaria do Teatro, a  partir das 19h.
   
       

    

  

  

    

                                    

     

  

   MOZART METALLICA

O que há em comum entre um compositor do século XVIII e uma banda de metal formada em 1981? Explorando essa relação e fronteira entre “música popular” e “música clássica”, a Orquestra Sinfônica de Limeira (OSLI), com regência do maestro Rodrigo Müller, apresenta “Mozart Metallica”. Convidamos fãs de música clássica e fãs de rock metal, ou mesmo curiosos, a se unirem e compartilharem essa noite de sincretismo musical.               
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28/JUNHO

quarta-feira

    
         

        

20h

                 
            Ingressos:  https://megabilheteria.com/evento?id=20
230502170642     
       

    

  

  

    

  

   Procedimentos para solicitação de pauta:
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   1 – O Teatro Municipal conforme regimento interno disponibiliza pauta exclusivamente para 
apresentações Artístico-culturais.
   2 – Os espetáculos acontecem de terça-feira a domingo, podendo ser no período da manhã,
tarde e a noite.
   3 – Para solicitar pauta:
   • Encaminhar ofício solicitando pauta.
   • Anexar ao ofício material do espetáculo a ser realizado no teatro.
   • Entregar o ofício no Teatro Municipal de terça a sexta das 9h as 18h na sala de
administração.
   • Encaminhar solicitação via e-mail ( tmsc.pauta@gmail.com ) . Anexar material do
espetáculo.
   
   Procedimentos para a confirmação de pauta:
   Após a confirmação verbal do responsável pelo Teatro Municipal, as produções deverão
seguir os procedimentos abaixo:
   a – Ler o  regimento de funcionamento do teatro
   b – Enviar via e-mail todas as informações e materiais solicitados pelo funcionário
administrativo do teatro no prazo solicitado.
   
   Procedimentos no dia das apresentações:
   a – No dia de realização do evento, as produções poderão entrar nas dependências do teatro
à partir de 9h00
   b – Será feita uma vistoria dos espaços utilizados pela produção juntamente com um
funcionário administrativo do teatro para verificação dos espaços e materiais do teatro.
   Será assinado um termo onde a produção se responsabilizará a ressarcir o teatro caso haja
algum dano ao patrimônio.
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