
 

    

 

 

Projeto Plataforma da Arte 
 
O projeto plataforma da arte recebe a Academia Harmonia. A Academia  é 
hoje um grande centro de saúde, arte e cultura. Há 31 anos forma pessoas e 
bailarinos e está entre as melhores escolas de dança do país. Além das aulas 
de balé clássico, jazz, dança do ventre e de salão, os bailarinos tem o supor-
te de fisioterapeutas, nutricionistas e a opção de complementar a dança 
com aulas de pilates e musculação, além de oferecer também cursos de mu-
sicalização e teatro. Será apresentado o espetáculo "Além da Emoção" que 
descreve em movimentos, emoções como: amizade, tristeza, alegria, paz que 
irão compor um mosaico desentimentos humanos experenciados por todos no 
decorrer da vida. 
 
Data: 28 de novembro. 
Horário: 16h.  
Local: Terminal Rodoviário de Belo Horizonte.   
Preço: Entrada Franca.  
Informações: www.sescmg.com.br  

 



O “Plataforma da Arte” além de promo-
ver o acesso à nossa cultura, faz com que o grande Portal de Minas deixe de 
ser apenas um ponto de chegada e de partida para tornar-se um espaço em 
potencial -palco para manifestações, principalmente por ser favorável ao 
intercâmbio, à difusão e à disseminação de nossas raízes culturais, além de 
proporcionar um momento de descontração aos passageiros que ali estão à 
espera do ônibus. 

 

Banda Radiotape lança seu primeiro cd. 
 
Formada por Adilson Badaró (voz e guitarra), Lucas Sallum (Baixo) e José 
Caputo (bateria), a banda mineira Radiotape, vai do alternativo ao pop, bus-
cando toda a inspiração melódica de Beatles, Beach Boys, Teenage Fanclub e 
Lemonheads e encontrando a pegada do The Who, Oasis, Jet e Mando Diao. 
Badaró, que desde novo já compunha, sempre quis tirar suas músicas do pa-
pel e formar uma banda. Em meados de 2006, quando Caputo retornou ao 
Brasil após algumas experiências musicais em Londres, começaram os pri-
meiros ensaios. No mesmo ano conheceram Rodrigo Sapo, baixista que parti-
cipou do primeiro EP que levava o mesmo nome da banda. Após sua saída, 
Sallum, que logo se identificou com as músicas, assumiu as quatro cordas e 
trouxe mais gás e fervor pra banda. No final de 2007 entraram em estúdio 
para gravação do primeiro disco "Pequenas coisas me fazem feliz", contendo 
11 faixas e que contou a produção e participação do experiente Anderson 
Badaró, do Verbase. Lançado em maio de 2008 pelo Senhor F Virtual, o dis-
co vem ganhando destaque em sites importantes de música e blogs relacio-
nados ao gênero. Conheça parte do repertório da banda no link abaixo: 
 
www.myspace.com/radiotape  



 
Data: 28 de novembro.  
Horário: 21h 
Local: Sala Juvenal Dias  
Preço: R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia entrada) 
Informações: www.palaciodasartes.com.br  

 

Homeostasis – Olhares sobre os corpos. 

O espetáculo Homeostasis, linguagem quase metalingüística da dança, quer 
ser visto e pensado pelas mentes que investigam a dança, o movimento, as 
ruas, a política e o corpo. Seu ponto de partida é a pesquisa do corpo, suas 
necessidades, suas relações e principalmente suas sensações. Montagem 
com roteiro concebido por Hebert Santiago, Homeostasis se propõe a inves-
tigar o corpo de dentro para fora, perpassando as vísceras e unidades cor-
póreas, produzindo meios de educação sobre o uso e abuso do corpo, produ-
zindo arte, ciência, e passeando pelas relações humanas. O espetáculo será 
apresentado pelo Grupo Cênico Cara de Pé. Célia Amâncio, Hebert Santiago 
e Joice Danielle são os bailarinos coreógrafos do espetáculo, estreando com 
renomada equipe que conta com a assessoria coreográfica é de Cristiano 
Reis (bailarino da Cia. De Dança do Palácio das Artes) e a consultoria artís-
tica de Marcelle Louzada (performer do grupo Zona de Interferência). A 
trilha sonora exclusiva que os embala é de Sérgio Pererê.  

Data: 28, 29 e 30 de novembro.  
Horário: Sexta-feira e sábado, às 20h30 e Domingo, às 19h. 
Local: Teatro João Ceschiatti. 
Classificação etária: 14 anos 
Preço: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia entrada).  
Informações: www.palaciodasartes.com.br  

 

Músicos de Minas - Mestres e Discípulos 
na Música de Hoje 

A Orquestra Ouro Preto dá seguimento à sua programação de apresenta-
ções da série "Músicos de Minas - Mestres e Discípulos na Música de 
Hoje". No repertórpio dos concertos, além de composições de Bosmans, a 
Orquestra interpreta músicas dos compositores mineiros Oiliam Lanna e 



Guilherme Nascimento. Participam como solistas a soprano Fabíola Protzner, 
o trompetista Érico Fonseca e o violista Carlos Aleixo, sob a regência do 
Maestro Convidado Valdir Claudino. Os concertos da Orquestra Ouro Preto 
têm o patrocínio da ArcelorMittal, por meio dos benefícios fiscais da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura - lei Rouanet. 
 
Data: 30 de novembro. 
Horário: 11h.  
Local: Sala de música Sérgio Magnani (FEA). 
Preço: Entrada Franca. 
Informações: www.fundacaoeducacaoartistica.org.br  
 

 
Lançamento CD Banda Gama GT 

 
O grupo Gama GT foi formado em 2006 com a fusão de duas bandas: a 
D’Nóia, de Divinópolis, liderada por Flávio Mendes; e a Exit 4, capitaneada 
por Edinho Abreu, nos Estados Unidos. Formado por contrabaixo, guitarras, 
bateria e voz, o grupo aborda temas do cotidiano com riffs contagiantes, 
surpreendendo com seus ritmos fortes e originais. Suas letras expressivas 
falam de encontros, desencontros e reflexões sobre o dia-a-dia. Durante o 
ano de 2007, o Gama GT realizou uma série de apresentações para o lança-
mento do primeiro CD da banda no centro-oeste de Minas, em Divinópolis - 
terra natal dos membros do Gama GT - e cidades vizinhas. O grupo formado 
por Edinho Abreu (vocais e guitarra), Flávio Mendes (vocais e violão), que 
também assina as músicas do disco, Daniel Alvim (Bateria), Luciano Baiano 
(guitarra) e Anderson Paulista (baixo). No repertório do show, além das mú-
sicas do CD “Gama GT”, também serão apresentados sucessos de outros ar-
tistas que são influência e acompanham a trajetória da banda. Confira parte 
do repertório da banda no link abaixo:  
 
www.myspace.com/bandagamagt  
 
Data: 30 de novembro. 
Horário: 19h.  
Local: Teatro da Maçonaria.  
Preço: Entrada franca. (os ingressos devem ser retirados uma hora antes da 
apresentação.) 
Informações: www.guiaentradafranca.com.br  

 



 

 

'Portugal, Tradição e Modernidade’. 
 
O Cônsul de Portugal em Belo Horizonte, João Marco de Deus, ministrará a 
palestra “Portugal, Tradição e Modernidade”, encerrando o ciclo de pales-
tras sobre o país e os debates do projeto Estação Pátio Savassi em 2008. 
Na palestra, o Cônsul fará uma breve abordagem da história e costumes de 
Portugal, analisando o contraponto de o país estar inserido no caminho da 
modernidade e, ao mesmo tempo, se manter apegado às suas raízes e tradi-
ções. João Marco de Deus nasceu em Paris e tem nacionalidade portuguesa. 
É formado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas de Lisboa e ingressou na carreira diplomática em 1999. 
Em 2005, assumiu seu primeiro posto diplomático no exterior, nas funções 
que atualmente exerce de Cônsul de Portugal em Belo Horizonte (MG). 
 
Data: 29 de novembro. 
Local: Anfiteatro Shopping Pátio Savassi.  
Horário:  11h.  
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.patiosavassi.com  

 

MADEIR’ARTE 
 



Das carrancas do Vale do São Francisco às abstrações do Triângulo Mineiro, 
dos pilões e gamelas do Norte aos bustos do Sul Minas e até as peças sa-
cras, a madeira é matéria-prima fundamental para o artesanato. Da terra 
traz a força para perdurar, da mãe natureza, o dom para se transmutar e 
ganhar releituras esculpidas delicadamente. Algumas chegam prontas, já 
moldadas. Nascem obras de arte. Outras pedem apenas um retoque, querem 
um pouco de carinho. A bruta, osso duro de roer, é a madeira de lei – haja 
conversa para se deixar talhar. Porém, chegam como madeira e saem como 
majestades. Nessa exposição, trabalhos de artistas renomados como G.T.O 
e Zefa são o carro-chefe. Também, nessa mostra, trabalhos dos artesãos: 
Mário Teles, Liko de Oliveira, Jair do Didi, Paiva, Arnaldo Mendes, Nonô e 
Geninho de Oliveira.  

 
Data: 10 de novembro a 5 de dezembro. 
Horário: Segunda a sexta, das 12:30 às 18:30 h 
Local: Galeria de Artes do SESC/MG 
Preço: Entrada Franca. 
Informações: www.sescmg.gov.br  

 

XVIII Feira de Cerâmica 
 
O objetivo da feira é promover o intercâmbio entre os artistas e apresen-
tar ao público o trabalho do ceramista mineiro, que concentra em suas mãos 
o processo de produção, desde a criação até a venda. Uma das novidades 
desta edição da feira, que conta com 60 artistas expositores, é a participa-
ção do grupo ‘Marias de Barro’, formado por alunas da oficina de cerâmica 
do projeto social “Arte, Cultura e Valorização Humana”, desenvolvido pelo 
Espaço Loyola Casa de Memória e Cultura, mantido pelo Colégio Loyola. As 
alunas, em sua maioria senhoras que buscam na arte uma forma de inclusão 
social, irão apresentar suas obras criadas na oficina conduzida pela ceramis-
ta Laila Kierulff, uma das expositoras da XVIII Feira de Cerâmica. A orga-
nização do evento também estará arrecadando brinquedos que serão doados 
para entidades que cuidam de creches na capital mineira.  
 
Data: 29 e 30 de novembro. 
Local:Mercado distrital do Cruzeiro. 
Horário: 9h às 19h.   
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.feiradeceramica.com.br  
 



 

 

Exposição na Galeria da Arvore. 
 
A Exposição da artista visual Lorena D’Arc Oliveira traz reflexos e refle-
xões para nos incitar a respeito de separações e encontros. Com o uso de 
espelhos, palavras e esferas ", a artista desperta nosso olhar para a “ce-
gueira”; sinônimo de indiferença, omissão, ignorância... Lorena D’Arc é pro-
fessora na Escola Guignard - UEMG onde se graduou e pós-graduou em ar-
tes plásticas; artista-pesquisadora com diversas exposições individuais e 
coletivas; é artista amiga do Munap.  
 
Data: 1 de novembro a 4 de dezembro. 
Local: Galeria da Árvore – Parque Municipal – Largo das Bougainvilles. 
Horário: Terça a domingo das 6 às 18h.   
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.guiaentradafranca.com.br  
 
 
 
 

 
 
 

 
ROMANCE 

 



Sinopse: Durante a montagem do espetáculo “Romance de Tristão e Isolda” 
dois atores se apaixonam. A partir daí eles resolvem tentar descobrir uma 
nova forma de se relacionar que não tenha o final trágico da peça. 
Elenco: Letícia Sabatella, Wagner Moura, Andréa Beltrão, José Wilker, 
Bruno Garcia, Tonico Pereira, Vladimir Brichta, Edmilson Barros, Marco Na-
nini. 
Direção: Guel Arraes.  
Gênero: Drama. 
Classificação: 14 anos. 
Bh Shopping 
Ingressos: SEG, TER e QUI: R$10 (inteira), R$5 (meia) 
QUA: R$8 (inteira), R$4 (meia). 

 

Dia do Riso II com Grupo Queijo Comédia e Cachaça 

 O primeiro grupo de comédia stand-up de Minas,o Queijo Comédia e Ca-
chaça traz para o público mineiro o genuíno humor ‘de situação', que consa-
grou artistas como Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Robin Williams e Eddie 
Murphy (entre outros).Na versão nacional já virou referência de bom gosto 
e qualidade graças ao Clube da Comédia, em São Paulo e ao Comédia em Pé, 
no Rio de Janeiro. O sucesso de seus integrantes já chegou a internet e ví-
deos de Rafinha Bastos, Danilo Gentili,Oscar Filho,Marcela Leal e outros já 
somam mais de 30 milhões de visitas no youtube.com! Stand Up comedy... a 
partir de vivências do cotidiano, um humor sem recursos cenográficos, sem 
maquiagem e sem figurino, mas com doses extras de respeito à inteligência 
de quem assiste. Esta é a premissa que os comediantes mineiros do "Queijo, 
Comédia e Cachaça" seguem para garantir o sucesso de seu espetáculo. 
Momentos descontraídos e agradáveis aguardam todos aqueles que ainda 
acreditam que rir é, sempre, o melhor remédio.  
 
Data: 28 de novembro. 
Local:SESC LACES JK. 
Horário: 20h. 
Preço:  Entrada Franca.  
Informações: www.guiaentradafranca.com.br 


