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Centro de Cultura de Alagoinhas traz espetáculo de comédia e homenagem a
Chico Buarque
Espaços Culturais
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A programação acontece em um dos espaços administrados pela SecultBA

Foto: Divulgação
Com uma programação que inclui teatro, humor e muita música, o Centro de Cultura de
Alagoinhas, um dos 17 espaços culturais geridos pela Diretoria de Espaços Culturais (DEC), da
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), traz para o público o show de comédia Rafael
Cunha em "Casem, é ótimo!" e o projeto de música do Duo NU'ZS. Os espetáculos acontecem nesta
sexta-feira (05) e no sábado (06), às 20h, com ingressos a R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia), e
R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia), respectivamente.
O show, em formato Standy-up Comedy, leva ao palco, com muito humor, o relato de como é bom
casar, viver a dois, e levar uma vida tranquila com muito amor, até certo ponto. De uma maneira
peculiar, Rafael irá trazer assuntos ligados ao casamento que todos sabem, mas ninguém tem
coragem de falar. A apresentação é feita para toda a família e o humorista faz questão de manter a
mesma energia e alegria que transmite em suas redes sociais, onde contabiliza 2 milhões de
seguidores. “Minha inspiração sobre os temas abordados vem do meu próprio casamento, das
dificuldades que passo, e alegrias também”, explica o humorista.
O projeto do Duo NU'ZS relê a obra do gênio da MPB Chico Buarque em versões que mesclam a
música sintética com a orgânica, a tradição e a contemporaneidade desconstruindo a obra de
Buarque sem perder a sofisticação. No espetáculo, as poesias e melodias de clássicos como “Geni
e o Zepelim”, “João e Maria”, “Cotidiano”, entre outras, se juntam a sintetizadores, batidas
eletrônicas e guitarras, mostrando o quanto a obra e a genialidade de Chico são atemporais.
Formada pelo compositor e instrumentista Max Silva (ex-integrante do grupo "O Terço") e por Marcê
Porena, artistas com uma expressiva presença na cena da MPB com trabalhos com artistas como:
Paulinho Moska, Guinga, entre outros, NUZ’S iniciou a turnê do show em abril de 2017. Desde
então, já passou por cidades como: Salvador, Belém, Natal, João Pessoa, Recife, Porto Alegre,
Lajeado, Rio de Janeiro, São Paulo, Bauru, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Curitiba, Florianópolis,
Joinville, Vitória entre outras. Agora, chega a Alagoinhas com a promessa de surpreender os fãs do
gênio da MPB.
Espaços Culturais da SecultBA - A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia mantém 17 espaços
culturais geridos pela Diretoria de Espaços Culturais (DEC), e localizados em diversos Territórios de
Identidade. Destes, cinco encontram-se em Salvador - Cine Teatro Solar Boa Vista, Espaço Xisto
Bahia, Casa da Música de Itapuã, Centro de Cultura de Plataforma e Espaço Cultural Alagados - e
12 nos municípios de Alagoinhas, Feira de Santana, Guanambi, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Lauro de
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Freitas, Mutuípe, Porto Seguro, Santo Amaro, Valença e Vitória da Conquista.

Serviço
Rafael Cunha em "Casem, é ótimo!"
Linguagem: Teatro
Dia e Horário: 05 (sexta), às 20h
Quanto: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)
Classificação: 14 anos
Local: Sala Principal

Chico Buarque – Outro Olhar Por NUZS
Linguagem: Música
Dia e Horário: - 06 (sábado)- às 20h
Quanto: R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00 (meia)
Classificação: 12 anos
Local: Sala Principal
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