
MINISTÉRIO DA CULTURA e SMILES apresentam 

BEATLES NA FAVELA – O MUSICAL 
Projeto reúne arte, música, circo, dança em um só espetáculo e é resultado da união 

entre o Grupo Cultural AfroReggae e a banda All You Need is Love. 
 

 
Crédito: Bianca Tatamiya.  

Mais informações em www.opuspromocoes.com.br  
 
O Grupo Cultural AfroReggae  uniu forças com a banda ALL YOU NEED IS LOVE para criar um 
dos mais incríveis espetáculos já realizados sobre The Beatles: Beatles na Favela. Esta 
megaprodução, que conta com Rafael Carriço e Claudia Martins, da VORTICE DANCE COMPANY 
como Diretores Artísticos, é composta por grande estrutura de cenário, efeitos especiais, 
números circenses, dança contemporânea, trapézios e uma orquestra. Além disso, ALL YOU 
NEED IS LOVE interpretará ao vivo grandes sucessos do quarteto de Liverpool.  
 
O espetáculo teve estreia em São Paulo, em abril de 2016, e desde então segue em turnê pelo 
país. Agora chega a Natal e Porto Alegre, dias 18 de março, no Teatro Riachuelo (Natal/RN); 26 
de março, no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS). A apresentação é do Ministério 
Da Cultura e Smiles; a produção é da Opus Promoções, Branco e Digital Live; e o patrocínio é 
de Itaú, Ambev, Gettyimages, Zaffari e Tramontina. Confira o serviço completo abaixo.  
 
A videografia e o cenário são criações da Vortice Dance Company, companhia portuguesa de 
dança contemporânea respeitada mundialmente. Exclusivamente para a preparação desta 
montagem o grupo ficou no Brasil por mais de três meses. Já os artistas circenses e bailarinos 
são do núcleo do Grupo Cultural AfroReggae que trabalha com jovens carentes, entre 14 a 25 
anos, da Favela do Cantagalo, na sede do Criança Esperança, no Rio de Janeiro. 
 
NÚMEROS 
- Serão usados mais de 40 figurinos durante o espetáculo; 

http://www.opuspromocoes.com.br/
http://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=2888&evento=BEATLES+NA+FAVELA


- Serão executadas 30 músicas; 
- O elenco é composto por 39 pessoas entre bailarinos, artistas do Afro Circo, músicos, banda, 
sonoplastia e equipe técnica; 
- Serão usados mais de uma tonelada de equipamentos, além de uma coleção única de 
instrumentos dos Beatles que são usadas durante a apresentação. 
 
VORTICE DANCE COMPANY  
Criada em Portugal em 2001, Vortice Dance Company logo alcançou reconhecimento pela 
plasticidade, beleza e ousadia de suas obras, entre elas Soliloquy About Wonderland, Your 
Majesties - Welcome to Anthopocene, Aquarium e Dracula, cuja turnê mundial começou em 
2011, no palco da Ópera da Macedônia. Estiveram em teatros do Japão, Mônaco, Finlândia, 
Hungria, Romênia, França, Suíça, Espanha e Letônia e, entre seus inúmeros prêmios 
internacionais, estão: Philip Morris Grand Prix of Choreography, da Finlândia, e o Phillip Morris 
Recognizement Award no 7th International Baltic Ballet Festival, na Opera de Riga, da Letônia. 
 
AFROREGGAE 
Criada em 1993, a instituição surgiu a partir da iniciativa de um grupo de amigos que promovia 
festas de reggae no Rio de Janeiro. O grande sucesso dos eventos impulsionou a criação do 
AfroReggae Notícias - ARN, um jornal informativo que promovia a valorização da cultura negra 
e disseminava o modo de vida da favela. Inicialmente produzido e distribuído voluntariamente 
pela própria equipe editorial, o ARN nº 0 foi lançado no dia 21 de janeiro de 1993 e se tornou o 
marco do nascimento do Grupo Cultural AfroReggae. O AfroReggae já nasceu pensando em 
oferecer arte e cultura como alternativa de vida para os moradores das favelas cariocas. Em 
1994, começam as primeiras oficinas de percussão, dança afro e reciclagem de lixo em Vigário 
Geral. Nesses 22 anos, o sucesso e comprometimento do Grupo Cultural atraíram “padrinhos” 
e admiradores de peso, como Waly Salomão, Caetano Veloso, Regina Casé, Gabriel O Pensador 
e Herbert de Souza. A união da favela com o asfalto é um marco do compromisso do AfroReggae 
com a sociedade em busca do reconhecimento e afirmação desses espaços como partes 
integrantes e atuantes da cidade. O trabalho e os resultados, sob a batuta do Coordenador 
Executivo José Junior, possibilitaram parcerias com empresas privadas e com o poder público. 
Com mais de 30 projetos e espaços voltados para formação cultural e artística de jovens em 
Vigário Geral, Parada de Lucas, Cantagalo e Caju, atendem cerca de 11 mil beneficiados por ano. 
O AfroReggae, conhecido por utilizar arte e cultura como ferramentas de transformação social, 
desenvolve, há mais de duas décadas, um papel determinante nas mudanças sociais recentes 
no Rio de Janeiro e no país. Formou nove grupos artísticos com o DNA da transformação através 
da arte e da cultura, que serve como combustível para o AfroReggae ao longo dessas trajetórias. 
AR21, Afro Lata, Afro Samba, Afro Circo, Trupe de Teatro, Makala Música & Dança, Párvati, 
Orquestra e Bloco. Em 2013, depois de se tornar referência no Rio de Janeiro, o AfroReggae 
desembarcou em São Paulo com um escritório de representação para estimular 
empreendedores sociais e levou também a agência de empregos Segunda Chance. Hoje, a 
instituição atua em diversas áreas, o Tá no Mapa, parceria com o Google e a agência de 
publicidade J.Water Thompson, tirou a Rocinha, Vidigal, Complexo do Caju e Parada de Lucas da 
invisibilidade digital, inserindo-as no mapas da internet, o projeto arrebatou três Leões no 
Festival de Publicidade de Cannes; em Cabo Verde, foi premiado, por criar com apoio da ONU, 
um projeto para estruturar a gestão social do país e oferecer alternativas à população através 
de expressões artísticas como o circo, a percussão e o grafite; no Rio e em São Paulo, atuamos 
na reinserção de ex-detentos através da agência de empregos Segunda Chance. A primeira 
agência com este perfil, criada por ex-presidiários para ex-presidiários do país. Além destas 
iniciativas, para combater o preconceito a e exclusão, criou, em 2013, o Além do Arco-Íris, 
projeto em defesa dos direitos fundamentais de travestis e transexuais, classe mais vulnerável 
da sigla LGBT. Outra frente do trabalho é a produção de conteúdo audiovisual, do roteiro até a 
edição, produzindo programas como o Conexões Urbanas, no ar no 



Multishow desde 2008, e o Papo de Polícia, reality show que já exibiu cinco temporadas, entre 
outros. 
 

FICHA TÉCNICA: 
Direção Geral: Carlos Branco 

Direção Artística: Rafael Carriço e Claudia Martins 
Direção Musical: Mario Lucio Marques 

Direção Financeira: Janaina Gualberto e Ernaldo Santin 
Direção comercial: Branco Eventos 

Cenografia / Videografia: Vortice Dance Company 
Coreografia: Rafael Carriço e Claudia Martins 

Concepção de cenário: Renato Ignacio 
Curadoria e pesquisa do projeto: Carlos Branco 

Coordenação de ensaios AfroCirco RJ: Johayne hildefonso 
Direção de arte: Luis Peres 

Confecção Figurinos: Renato Ignacio e Karen figueira 
Concepção de figurinos: Claudia Martins e Rafael Carriço 
Conteúdo de Imagens / vídeos dos Beatles: Getty Images 

Banda AYNIL 
Sandro Peretto: John Lennon 

Felipe Malagutti : Paul Maccarteny 
Henrique Cesarine: George Harrison. 

Fábio Carrara: Ringo Star 
Equipe Técnica 

Anderson Lopes / técnico Monitor 
Márcio Mendes / Técnico PA 
Alberto Nogueira/ Iluminador 
João Serafim / Produtor AYNIL 

Fefo Fernando / Camareiro 
Trupe AfroCirco 

Adair da Silva 
Alex Schittine 

Will Junior 
Lucilene Regina 

Wanderson Silva 
Daniel Cunha 
Elon de Souza 
Jessica Corrêa 

Alexandre Jaspion 
 
Classificação: Livre 
Duração: 150 minutos  
 
MINISTÉRIO DA CULTURA e SMILES apresentam 
Produção: OPUS PROMOÇÕES, BRANCO e DIGITAL LIVE 
Patrocínio: ITAÚ, AMBEV, GETTYIMAGES 
Patrocínio Porto Alegre: ZAFFARI e TRAMONTINA 
Realização: Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso 
   



 
Dia 18 de março, no Teatro Riachuelo (Natal/RN) 
Dia 26 de março, no Teatro do Bourbon Country (Porto Alegre/RS) 
 
NATAL (RN) 
Dia 18 de março 
Sábado, às 21h 
Teatro Riachuelo (Av. Bernardo Vieira, 3775 / Natal – RN) 
www.teatroriachuelonatal.com.br  
 
INGRESSOS: 

Setor Inteira Meia-Entrada Promocional 

Frisas R$ 50,00 R$ 25,00 - 

Balcão Nobre R$ 50,00 R$ 25,00 - 

Plateias B R$ 100,00 R$ 50,00 R$ 60,00 

Camarote R$ 100,00 R$ 50,00 R$ 60,00 

Plateias A R$ 120,00 R$ 60,00 R$ 70,00 

 
PARCELAMENTO: 
- Parcelamento em até três vezes no cartão para compras até 31/12; 
- Parcelamento em duas três vezes no cartão para compras até 31/01. 
 
- 50% de desconto para os primeiros 350 ingressos para cliente do plano Unimed Natal e 
médicos cooperados. Desconto válido apenas com a apresentação da carteira (UNIMED 
NATAL) e CPF. Desconto limitado a 1 (um) ingresso por CPF. 
- 50% de desconto para os 100 primeiros titulares Cartão Alelo na compra de 01 ingresso com 
Vale Cultura; 
- 50% de desconto para titular e acompanhante do jornal Tribuna do Norte nos primeiros 100 
ingressos; 
- 50% de desconto para titular e acompanhante da Cabo Telecom do norte nos primeiros 100 
ingressos. 
*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo.  
***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Norte: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/


estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 
Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 
documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 
foto. 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR DE ENSINO mediante apresentação de 
carteira funcional emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal ou holerite 
acompanhado de documento oficial com foto. 
- ACOMPANHANTES DE CADEIRANTES (quando necessário). 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE são considerados doadores regulares de sangue aqueles 
registrados nos bancos de sangue dos hospitais do município de Natal. 
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 
exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:  
Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall - Av. Bernardo Vieira 3775 - piso L3 (terça a 
sábado, das 12h às 21h, domingo e feriado, das 14h às 20h)  
Site: www.ingressorapido.com.br  
Televendas: 4003 1212 

Assessoria de imprensa do Teatro Riachuelo: 
Luciana Oliveira luciana@sollarcomunicacao.com.br (84) 98728-0813 

 
PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 26 de março 
Domingo, às 20h 
Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country) 
www.teatrodobourboncountry.com.br 

 
INGRESSOS 

Setor Inteira Meia-Entrada Promocional 

Plateia Alta (C6 a C9) R$ 50,00 R$ 25,00 - 

Galeria Alta R$ 50,00 R$ 25,00 - 

Mezanino R$ 50,00 R$ 25,00 - 

Galeria Mezanino R$ 50,00 R$ 25,00 - 

Bancos Extras de Mezanino R$ 50,00 R$ 25,00 - 

Plateia Alta (C1 a C5) R$ 80,00 R$ 40,00 R$ 50,00 

Camarotes R$100,00 R$ 50,00 R$ 60,00 

Plateia Baixa R$ 120,00 R$ 60,00 R$ 70,00 

 
PARCELAMENTO: 
- Parcelamento em até três vezes no cartão para compras até 31/12; 
- Parcelamento em duas três vezes no cartão para compras até 31/01. 

http://www.documentodoestudante.com.br/
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- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS – limitado a 100 ingressos; 
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, adquiridos somente 
na bilheteria do Teatro do Bourbon Country – limitado a 100 ingressos;  
- 50% de desconto para titulares do Cartão Alelo Cultura, na compra de um ingresso, pago com 
o Cartão Alelo Cultura (vale-cultura), adquirido somente na bilheteria do Teatro do Bourbon 
Country – limitado a 100 ingressos; 
- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS nos demais ingressos. 
 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam;  
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo; 
*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 
disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 
tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Sul: 
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 

-ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, 
entidades estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e 
Diretórios Acadêmicos. Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 
documento de identidade oficial com foto. 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 
foto. 
- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) 
mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e 
Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido 
somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna. 
- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 
expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a 
mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à 
coleta três vezes ao ano. 

****Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 
condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao 

teatro, será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
*****Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos. 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de conveniência):  
Site: www.ingressorapido.com.br 
Call Center: 4003-1212 (de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos, das 12h às 18h)  

http://www.documentodoestudante.com.br/
http://www.ingressorapido.com.br/


Agência Brocker Turismo: Av. das Hortênsias, 1845 – Gramado (de segunda a sábado, das 9h 
às 18h30min, e feriados das 10h às 15h).  
Rua Coberta, Campus II, Universidade Feevale: Novo Hamburgo (de segunda a sexta, das 13h 
às 21h, e sábado, das 9h às 14h). Mais informações pelo telefone 3271-1208  
Bourbon Shopping Novo Hamburgo: Av. Nações Unidas, 2001 – 2º Piso / Centro de Novo 
Hamburgo (de segunda a sábado, das 13h às 20h).  
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de conveniência):  
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)  
 

Informações para a imprensa no RS: 

 
JÉSSICA BARCELLOS – 51 99863.6363 jessica@agenciacigana.com 

CÁTIA TEDESCO – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com 
www.agenciacigana.com  

facebook.com/agenciacigana 
twitter.com/agenciacigana 

instagram.com/agenciacigana 
--- 

 
Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 
Pâmela Seyffert – 51 3235.4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br  
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