
 
    
 

 

 

Bossa 'n' Jazz 

 
 
Marcos Kern (voz) e Noca Tourino (guitarra)  irão interpretar o melhor do 
Jazz – sucessos gravados por Nat King Cole e Frank Sinatra - e da Bossa 
Nova. 
 
Confira o som da dupla no link abaixo: 
 
www.myspace.com/marcoskern  
 
Data: 11 de julho.  
Horário: 21h. 
Local: Chalé do Zezé. 
Preço: R$5  
Informações: www.guiaentradafranca.com.br    



Cia Baobá  de  Arte Africana e  Afro-
brasileira 

 

O objetivo da Cia. é divulgar e valorizar a cultura de matriz africana, sobre-
tudo a cultura popular e afro-brasileira. Através das músicas, histórias e 
das danças afro-brasileiras, a Cia Baobá pretende mostrar o universo da 
cultura popular, valorizando aspectos como matriarcado, as festas, costu-
mes e ritmos que contribuem para construção da identidade do povo brasi-
leiro. Serão apresentados trechos dos espetáculos Quebrando o Silêncio e 
Ancestralidade: Herança do Corpo, que são montagens da companhia. 
 
Data:  12 de julho.  
Horário: 11h. 
Local: Foyer do Grande Teatro do Palácio.  
Preço: Entrada Franca.  
Informações: www.palaciodasartes.com.br  
 
 
 
 
 

                                 

 
 
 



Exposição Lantejoulas no meu tédio 
 
A exposição Lantejoulas no meu tédio apresenta dois trabalhos de interven-
ção no espaço público da artista visual Camila Buzelin. Lantejoulas no meu 
tédio, que dá nome à exposição, é uma performance que acontece dentro do 
ônibus. A artista, vestida a caráter, deixa cair, no veículo, 10 quilos de la-
ranja e registra as diversas reações do público-passageiro, desde vergonha 
alheia e preocupação a indiferença. Já a série Declarações do Desamor, que 
também compõe a mostra, constitui-se de 20 fotografias que mostram in-
tervenções em que se declara o desamor em vários pontos de Belo Horizon-
te: faixas, muros, árvores e banheiros. Serão apresentados os registros em 
vídeo e fotográfico das ações. 
 
Data:  26 de junho a 22 de julho.  
Horário: SEG, 18h às 21h, de TER a SÁB, 9h30-21h, DOM, 16h às 21h. 
Local:  Galeria Genesco Murta.  
Preço: Entrada Franca. 
Informações: www.palaciodasartes.com.br  
 
 
  

 
 

 
A Rosa dos Tempos 

Sinopse da Peça: O espetáculo Rosa dos Tempos conta a estória de Rosa, 
uma jovem que deve se casar com o homem que não ama. O pai acertou seu 



casamento em um negócio entre famílias e está satisfeito com a escolha do 
noivo: rapaz forte, trabalhador, de muitas posses. Mas Rosa está apaixona-
da por outro e imersa em um ambiente onde todas as mulheres – mãe, irmã 
mais velha, irmã mais nova e criada – sofrem por amor. A situação torna-se 
insuportável e ela resolve fugir. Mas tudo é sonho ou lembrança, a velha não 
é avó, e essas são apenas as pétalas de sua memória. A peça será apresen-
tada pelos formandos do curso Profissionalizante de Teatro do Centro de 
Formação Artística do Palácio das Artes (CEFAR). 

Classificação: 16 anos.  
Data: 09 a 19 de julho.  
Local:  Teatro João Ceschiatti.   
Horário: Quinta a sábado às 21h e domingo às 20h.   
Preço: Entrada Franca.   
Informações: www.palaciodasartes.com.br  
 

 
Apenas um fim 

 
Sinopse: Adriana (Erika Mader) é uma estudante universitária que cansa de 
sua vida, e resolve abandonar seus pais, seus amigos e seu namorado Antônio 
(Gregório Duviver). Desesperado, Antônio tenta convencê-la do contrário, 
mas sem alternativas, aceita sua proposta de passarem a próxima hora jun-
tos, antes de ela partir. Enquanto caminham pela faculdade, os dois conver-
sam sobre o relacionamento, lembrando o passado, imaginando o futuro e 
discutindo uma série de medos e questões envolvendo a geração da qual fa-
zem parte. O filme ganhou os prêmios de Melhor filme do Júri Popular e 
Menção Honrosa do Júri Oficial Festival do Rio 2008, e Melhor Filme do 
Júri Popular na 32ª Mostra de São Paulo. 
Direção: Matheus Souza. 
Elenco: Erika Mader, Gregório Duvivier, Marcelo Adnet, Nathalia Dill, Anna 
Sophia Floch, Álamo Facó e Julia Gorman. 
Local:  Usina Unibanco de Cinema.  
Horário: 15h/17h/19h/21h.  
Preço: SEG, TER, QUI R$12 (inteira) R$6 (meia), QUA R$10 (inteira) 
R$5 (meia), SEX, SÁB, DOM E FER, R$14 (inteira) R$7 (meia).   
Informações: www.usinadecinema.com.br  
 
 


