AGENDA CULTURAL
De 10 a 19 de Junho

Nota importante: segue em anexo a programação completa do Festival de Música

10 e 11 de junho – sexta e sábado
Atividade: Apresentação da comédia “Doméstica”
Elenco: Flávio Fann, Marcos Leandro da Cruz e Robert Salgueiro.
Direção: Cirillo Barbisan.
Sinopse: O texto é uma adaptação de Cirillo Barbisan e Flávio Fanucchi de um tema recorrente da
dramaturgia nacional e o espetáculo, com aproximadamente 80 minutos de duração, aborda de maneira
hilária um assunto muito importante na convivência humana: a relação patrão – empregado, que em nosso
modelo de sociedade, todos acabamos numa das pontas desta gangorra social e, freqüentemente, em
ambas. A peça mostra o relacionamento de uma perua da capital que traz lá do interiorzão uma moça
ignorante para explorar no trabalho doméstico. Ela terá que ensinar tudo “Mas é até melhor, assim elas
ficam do jeitinho que a gente gosta”, diz a patroa. Por sua vez a moça tem apenas uma vaga idéia do que é
a civilização; não conhece máquina de lavar roupa e outros eletrodomésticos, tem medo de elevador, só
sabe fazer arroz, feijão e ovo, é analfabeta e ... ái, é um Deus nos acuda !!
Promoção: Grupo Ação Teatro

Horário: 20 h
Local: Cine Teatro Ópera B
Ingressos: R$ 20 a entrada inteira e R$ 10 a meia. Ingressos limitados
Vendas: no dia do espetáculo no teatro
Classificação etária: 14 anos
Informação: 3901-1591

11 de junho- sábado
Atividade: Projeto Fissura
Programação: Exibição cinematográfica do Curso de Filosofia da Faculdade
Sant’Ana -“ Terra em Transe”
Sinopse: O senador Porfírio Diaz (Paulo Autran) detesta seu povo e pretende tornar-se imperador de
Eldorado, um país localizado na América do Sul. Porém existem diversos homens que querem este poder,
que resolvem enfrentá-lo. Enquanto isso, o poeta e jornalista Paulo Martins (Jardel Filho), ao perceber as
reais intenções de Diaz, muda de lado, abandonando seu antigo protetor.

Local: Centro de Cultura
Horário: 16h
Entrada: Franca
Atividade: Lançamento do DVD do Carmo
Horário: 20 h
Local: Cine Teatro Ópera
Ingressos: R$ 30 inteira e R$ 15 meia. No dia o preço aumenta.
Vendas: Copiadora Manarin ( frente UEPG centro) e Sorveteria Polar
Classificação: 14 anos
Informação: (42) 9928-8436 - Ana

14 de junho - terça
Atividade: Projeto Tela Alternativa - Filme: "Dois dias, uma noite"
Horário: 19h30
Local: Cine Teatro Ópera – Palco B
Ingresso: grátis
Direção: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne, França, Bélgica e Itália, 2015, 1h35
Sinopse: Sandra (Marion Cotillard) perde seu emprego pois outros trabalhadores da fábrica preferiram
receber um bônus ao invés de mantê-la na equipe. Ela descobre que alguns de seus colegas foram
persuadidos a votar contra ela. Mas Sandra tem uma chance de reconquistá-lo. Ela e o marido (Fabrizio
Rongione) têm uma tarefa complicada para o final de semana: eles devem visitar os colegas de trabalho e
convencê-los a abrir mão de seus bônus, para que o casal possa manter o seu emprego. (fonte:
www.adorocinema.com)

Promoção: UEPG / Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes/ Dept* de Estudos da
Linguagem e Prefeitura de Ponta Grossa /FMC
Classificação: 16 anos
15 de junho
Atividade : 6º Encontro Regional Sul de História da Mídia
Local: Centro de Cultura
Horário: 19h
Informações: Melissa - 9903.3373
Dia 19 de junho
Atividade: Palestra “Sonhos Lúcidos” da Associação Gnóstica de Estudos
Antropológicos e Culturais Arte e Ciência –AGACAC
Local: Centro de Cultura
Entrada Franca

 Artes Visuais
 De 7 a 20 de junho- Exposição de obras recém-adquiridas pelo Acervo
Municipal. São obras premiadas nos últimos salões nacionais de arte de Ponta
Grossa. Na Estação Arte, Rua Benjamin Constant, 404, em frente ao Terminal
Central. Horários: de segunda a sexta, das 8 às 11 h e das 13:30 às 18 h.Entrada
franca.
 De 7 a 20 de junho. Exposição de esculturas do Acervo Municipal. No Mezanino da
Estação Arte, Rua Benjamin Constant, 404, em frente ao Terminal Central.
Horários: de segunda a sexta, das 8 às 11 h e das 13:30 às 18 h. Entrada franca

 No dia 13 de junho acontece a atividade: Samba do Trilho – Roda de samba
autoral
Local: Estação Arte, Rua Benjamin Constant, 404, esquina com Vicente Machado.
Horário: 20h
Entrada franca.
 Acontece todas as quartas-feiras, das 14h as 17h, o projeto Intervenções Urbanas, onde
os artistas plásticos pintam retratos de modelos voluntários. O trabalho é grátis. Na
Plataforma da Estação Arte, Rua Benjamin Constant, esquina com Vicente Machado.
 Acontece todas as quartas-feiras a Oficina para pacientes do CAPS AD E CAPS
TM. No ateliê da Estação Arte, das 14h as 17h.

