Programe-se
Espetáculos de comédia são destaques da programação
cultural de abril em Rio Preto
por Jéssica Reis
Fotos: Divulgação

mês de abril promete muitas risadas em Rio
Preto. No dia 13, o humorista Marcus Cirillo
apresenta o espetáculo Do Interior para o Mundo, às 21h, no Shopping Iguatemi. O artista foi
revelado no Prêmio Multishow de Humor e é conhecido
como bruto e sistemático. Ele é formado em artes cênicas,
professor de teatro e cinema, além de ser considerado um
dos precursores da comédia stand-up no centro-oeste
paulista.
No dia 15, quem vem a Rio Preto é o humorista Eduardo Sterblitch e elenco com o espetáculo O Rei do Mundo,
Uma Comédia Sobrenatural. Na peça, o ex-integrante do
programa Pânico na TV, é Pedro Peregrino, um menino
mentiroso, irresponsável, egoísta e sem escrúpulos. Pedro
deseja se tornar rico e poderoso e está disposto a passar
por cima de tudo e todos para alcançar sua meta: ser o rei
do mundo. A apresentação será às 19h, no Teatro Paulo
Moura. Os ingressos estão disponíveis no site www.megabilheteria.com.br

O

Clássico no Sesc
A cantora, compositora e multi-instrumentista Cátia
de França, de 71 anos, se apresenta no Teatro do Sesc Rio
Preto, dia 27 de abril, às 20h30. O show faz parte turnê de
seu novo álbum Hóspede da Natureza. Acompanhada de
seu violão e outros músicos, Cátia apresenta um show
norteado pelas novas canções, sem deixar de lado sucessos
consagrados de álbuns anteriores.
No palco, são mescladas músicas do clássico disco 20
palavras ao redor do sol (1979), com base em poemas de
João Cabral de Melo Neto; além dos álbuns Estilhaços
(1980); Feliz Demais (1985); Avatar (1998); e No bagaço
da Cana um Brasil Adormecido (2012), inspirado pelo
ciclo da cana-de-açúcar nordestino como descrito nos romances de José Lins do Rego, seu conterrâneo.
Cátia também participa de um bate-papo no mesmo
dia, antes do show, às 16h, na Comedoria do Sesc. Os ingressos para o show custam R$ 20, R$ 10 e R$ 6. O bate
-papo é gratuito. V&A
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Eduardo Sterblitch é Pedro Peregrino no espetáculo
O Rei do Mundo, Uma Comédia Sobrenatural

Cantora Cátia de França,
de 71 anos, apresenta o
show Hóspede da Natureza,
no Teatro do Sesc Rio Preto,
dia 27 de abril

