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5º FNTPassos tem 160 inscrições
As inscrições para espetáculos no 5º Festival
Nacional de Teatro de Passos encerraram-se no dia
1º, recebendo mais de 160
inscrições de espetáculos,
de 18 estados de todas as
regiões do Brasil.
O evento, que tradicionalmente lota espaços culturais da cidade, além das
praças e dos espaços públicos acontecerá de forma
híbrida de 18 a 25 de julho
deste ano, com espetáculos transmitidos via canal
do Youtube do Festival e
apresentações Drive-Thru.
As apresentações no
molde drive thru, com os
espectadores dentro de
seus carros, serão realizadas por cenas locais, em
um formato que foi experimentado pela Trupe
Ventania inauguralmente no ano de 2020, e ago-
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ra, terá uma versão no 5º
FNTP, a fim de agregar
uma experiência não virtual para o evento.
O edital realizou a seleção dos espetáculos que
serão transmitidos via canal do Youtube e foram selecionados 14 espetáculos,
desenvolvidos durante a
pandemia, de linguagem
“virtual”.
“A linguagem virtual
surgiu durante a pandemia e pode ser definida
como essa linguagem que
mescla o teatro com características do audiovisual,
são espetáculos produzidos sem a presença de
público, apenas o ator e a
câmera” define o diretor
teatral e coordenador geral do evento, Maurílio Romão.
A programação acontecerá de 18 a 25 de julho

Amanda
BAQUAQUA
Dois Nós na Noite
Engenho de dentro
INQUÉRITO 5736-APENAS UMA PARTE DA VERDADE
Listas, Números,
Assuntos Inacabados
Memória Perdida
Monofobia
Pequeno Inventário de
Impropriedades
Quando uma palavra nasce
Sapato Bicolor
Senhora no jardim
Sertão de Rosa - Costura Cênica (espetáculo solo
inspirado na obra literária de João Guimarães Rosa)
Tempos de Errância - lado B [vídeo teatro]

de 2021 e poderá ser conferida pelo site do evento:
www.festivalteatropassos.com e redes sociais.

Os selecionados concorrerão ao Prêmio “Clélia Monteiro”, que é a
homenageada do ano e

Belo Horizonte MG
Rio de Janeiro MG
Juiz de Fora MG
Belo Horizonte MG
Nova Iguaçu - RJ
Juiz de Fora MG
Dourados MS
Cambuci SP
Itajaí SC
Poços de Caldas
Belo Horizonte MG
São Paulo
Goiânia - Goiás
Uberlândia MG
também premiação em
dinheiro. Confira no quadro ao lado os escolhidos.

Filmes na TVEles são presos, mas o tribunal

Flores de Aço, Record, 15h
Steel Magnolias. EUA, 2012.
Drama. Direção: Kenny Leon.
Queen Latifah, Alfre Woodard.
Nesta versão contemporânea
da amada peça teatral e do filme clássico, Steel Magnolias
mostra a vida e a amizade de
seis mulheres na Luisiana.

lhes dá a chance de escolher
entre cumprir a pena ou prestar 150 horas em um programa
de orientação infantil. Eles decidem seguir o programa, mas
logo se arrependem por terem
que lidar com humanitários e
crianças para eles irritantes.

Faça o Que Eu Digo, Não Faça
o Que Eu Faço, Globo, 1h Role
Models. Alemanha. Comédia.
Direção David Wain. Com
Paul Rudd, Elizabeth Banks.
Danny e Wheeler são vendedores que, após tomarem bebidas energéticas em excesso,
destróem um caminhão da
companhia em que trabalham.

Turma da Luta, Band, 3h45
Underdog Kids. EUA, 2015.
Aventura. Direção: Phillip
Rhee. Com Phillip Rhee, Mirelly Taylor. Uma turminha
atrapalhada e preguiçosa
precisa aprender a lutar caratê, em tempo recorde, para
enfrentar os folgados e esnobes campeões nacionais.

Seguindo as orientações da
Organização Mundial de Saúde pela campanha da não
propagação do coronavírus,
a direção do Cine Roxy, em

Passos, e da rede Cine A, que
mantém uma sala em São Sebastião do Paraíso, suspenderam as sessões por tempo
indeterminado.

Cinema

sudoku

O Sudoku é um tipo de desafio lógico. As regras são simples: o jogador deve preencher
o quadrado maior, que está dividido em nove
grids, com nove lacunas cada um, de forma
que todos os espaços em branco contenham
números de 1 a 9. Os algarismos não podem
se repetir na mesma coluna, linha ou grid.

