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Domingo Tem Teatro apresenta o espetáculo "Os Fogatas" em Feira de
Santana
Fazcultura
Postado em: 08/09/2017 11:00

O projeto que promove diversão para toda a família tem apoio do Governo da Bahia através do
Fazcultura

Foto: Ety&Jô
A irreverência e comicidade estarão presentes no Domingo Tem Teatro com o espetáculo “Os
Fogatas” da Cia. Cuca de Teatro que se apresenta nos dias 10/09 e 17/09 às 10h30 no Teatro do
CUCA – Feira de Santana. O espetáculo, que fez sua estreia em 2016 no Domingo Tem Teatro, é
sucesso de bilheteria. “Os Fogatas” é mais uma adaptação da Cia. Cuca fundamentada na
linguagem do clown (palhaço), construído a partir das fábulas, trazendo para o tempo presente
críticas de costumes, discussão social e elementos de valorização do teatro brasileiro e popular.
A livre adaptação do texto “Os Cigarras e Os Formigas” de Maria Clara Machado conta a história
das Famílias, Cigarras, Formigas e os Abelhudos Batistas. Juntos esses buliçosos vizinhos vivem
conflitos hilariantes e se metem em planos e confusões com um final surpreendente. “Os Fogatas,
esteve entre os indicados ao prêmio Braskem de Teatro - 2º Pólo Teatral - Festival de Teatro do
Interior da Bahia – Março de 2017.
O sócio que reservar o seu ingresso e de mais um amigo (que ainda não é sócio) para assistir o
espetáculo “O Fogatas”, além de concorrer a prêmios, ele e seu amigo estarão concorrendo também
ao sorteio especial do AMIGO PREMIADO contendo uma cesta completa com Doces da BN
Mascarenhas, Kit Diversão do Domingo Tem Teatro, um par de convites para o espetáculo Eu, eu
mesmo e Biancorino, uma fatia de Torta do Cantinho do Algodão doce, uma pinturinha e um
sabonete personalizado da Vovó Faz! A Promoção Amigo Premiado do Programa do Sócio do
Domingo Tem Teatro é válida para as reservas dos dias 10 e 17/09/17.
A criança ou adulto que tem interesse em se tornar um fã de carteirinha do Domingo Tem Teatro
pode fazer a sua inscrição aos domingos no horário das 09h00 às 12h30 ou pela internet através do
e-mail: domingotemteatro@gmail.com. Com a carteirinha em mãos o público passa a obter mais
vantagens e benefícios no teatro e dos parceiros, como descontos nos ingressos e participação nos
sorteios semanais e no Especial de Final de ano. No programa do Sócio não há cobrança de
mensalidade ou taxas mensais. Todos os benefícios e vantagens são válidos para o ano de 2017.
O Domingo Tem Teatro é um Projeto realizado há 12 anos e nessa edição conta com o patrocínio
da Pererê, Atacadão São Roque, BN Mascarenhas e do Governo do Estado, através do Fazcultura,
Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O Projeto acontece de março a
dezembro sempre às 10h30 no Teatro do CUCA.
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FAZCULTURA – Parceria entre a SecultBA e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o mecanismo
integra o Sistema Estadual de Fomento à Cultura, composto também pelo Fundo de Cultura da
Bahia (FCBA). O objetivo é promover ações de patrocínio cultural por meio de renúncia fiscal,
contribuindo para estimular o desenvolvimento cultural da Bahia, ao tempo em que possibilita às
empresas patrocinadoras associar sua imagem diretamente às ações culturais que considerem mais
adequadas, levando em consideração que esse tipo de patrocínio conta atualmente com um
expressivo apoio da opinião pública.

Serviço:
Data: 10 e 17/09 - Únicas apresentações
Espetáculo: “Os Fogatas”
Grupo: Cia. Cuca de Teatro – Feira de Santana – BA
Horário de início do espetáculo “Os Fogatas”: às 10h30
Ingressos para o espetáculo “Os Fogatas”: R$ 15,00 (Meia Promocional para adultos) – R$ 13,00
(Para sócios) - Ingressos a venda na bilheteria a partir das 09h.
Bilheteria, praça de alimentação e lazer: a partir das 9h.
Local: Teatro do CUCA (Rua Conselheiro Franco, 66 – Centro – Feira de Santana – BA)
Promoção amigo premiado - Serviço de reservas de ingressos para sócios para o espetáculo “Os
Fogatas” pelo e-mail: domingotemteatro@gmail.
(*Válida para as reservas do espetáculo “Os Fogatas” nos dias 10 e 17/09/17)
Realização: Cia. Cuca de Teatro
Mais informações: (75)3491- 8992 / domingotemteatro@gmail.com
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