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Teatro da UFF
Inteira R$40 • Meia R$20 • Livre

Teatro
Os Três Porquinhos

Sáb e Dom
16h

Teatro da UFF • Inteira R$50 • Meia R$25 • Livre

Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro
Homenagem a Jackson do Pandeiro

Sáb, 20h
Dom, 19h

6 a 21

6 e 7

O diretor Aníbal Erthal e a Cia. Erthal de 
Teatro apresentam uma adaptação do 
clássico infantil Os Três Porquinhos. Os três 
irmãos suínos, Prático, Cícero e Heitor, 
tentam se defender dos ataques do Lobo 
Mau, que vive perseguindo e tentando 
derrubar as casas dos porquinhos. No elenco, 
Brunno Vieira, Lucas Gonçalves, Marcelo de 
Andrade, Fernandinho Mattos, Gabriel Vaz, 
Matheus Alegria, Sergio Di Paula e Douglas 
Estrela.

Formada por 16 sanfoneiros, além de cantores e percussionistas, a orquestra 
resgata os áureos tempos do instrumento de fole no Rio de Janeiro e no Brasil, e 
inclui no repertório músicas autorais do grupo, canções nordestinas com 
arranjos novos do diretor do espetáculo, Marcelo Caldi, e sucessos do homenage-
ado Jackson do Pandeiro, mestre em cantar e tocar os mais diversos gêneros 
musicais: baião, coco, samba-coco, rojão e até mesmo marchinhas de carnaval.



7
Domingo

10h30
Orquestra Sinfônica Nacional UFF
Heitor Villa-lobos, Claudio Santoro e Ricardo Tacuchian

Tendo a soprano Marianna Lima como solista 
convidada e com a regência do maestro Tobias 
Volkmann, a OSN UFF traz para o sexto 
concerto da Série Alvorada obras de Heitor 
Villa-Lobos (Odisseia de uma raça), Ricardo 
Tacuchian (Sinfonia das Florestas) e Claudio 
Santoro (Sinfonia nº 6). A apresentação marca 
as celebrações dos 74 anos da Academia 
Brasileira de Música (ABM).

  

Cine Arte UFF • Inteira R$20 • Meia R$10 • Livre

Teatro da UFF
Inteira R$60 • Meia R$30 • 10 anos

Nanda Fellyx e Simone Malafaia são duas cantoras descobertas pela própria 
Sandra, que têm realizado diversos shows com a “Rainha do Soul Brasileiro”. 
Juntas, as três artistas prometem fazer um show intimista, calçado na voz, 
no baixo, violão/guitarra e percussão e interpretando clássicos do repertório 
de Sandra, como Retratos e Canções, Vale Tudo, Joga Fora, Bye Bye Tristeza, 
Olhos Coloridos, em uma apresentação com muita emoção e talento. 

Show das 4
Sandra de Sá e Elas

Quarta
16h10



Teatro da UFF
Inteira R$50 • Meia R$25 • Livre

Sábado, 20h
Domingo, 19h

Música
Amelinha

A cantora Amelinha lança seu 17º álbum, 
intitulado De primeira grandeza, as canções 
de Belchior, onde apresenta, em sua voz única, 
as canções do compositor, falecido em abril 
de 2017. No repertório do show, estão pérolas 
do cancioneiro popular, compostas por 
Belchior, como “A palo seco”, “Alucinação”, 
“Mucuripe”, “Na hora do almoço” e “Parale-
las”, entre outras.

Teatro da UFF
Inteira R$50 • Meia R$25 • Livre

13
Sábado

20h
Música
Claudio Lins

Em seu novo show, Estórias Pra Quem (Ainda) 
Olha Pro Céu, Claudio Lins aposta num tom 
intimista para contar estórias que ele conhece 
muito bem. O repertório do cantor, que foi um 
dos destaques do programa Popstar, conta 
com canções compostas pelo artista para 
trilhas de peças musicais, novelas e cinema. 
Com acompanhamento do pianista Heberth 
Souza, o show passeia por cânticos que 
fizeram parte da formação profissional do 
filho de Ivan Lins, de quem herda os mesmos 
talentos musicais. 

20 e 21



Teatro da UFF • Inteira R$50 • Meia R$25 • 10 anos
Preço do combo para os quatro shows: R$120,00
Duração de cada show: 80 minutos

Música
Festival Tudo Blues

Qui a Sáb, 20h
Dom, 19h

Victor Biglione Trio Qui, 20h

25 a 28

25

Jefferson Gonçalves e Banda Sex, 20h
26

Em seu quinto ano de sucesso, o Tudo Blues se 
consagra no cenário musical de Niterói. O festival tem 
como objetivo dar ênfase ao blues, mas sempre 
abrindo as portas para outros ritmos que vieram 
através dele, como o jazz, rhythm’n’blues, rock, country 
blues e outros.

Victor Biglione faz um resgate dos utópicos e criativos 
anos 1960, com um leque de obras que inclui nomes 
consagrados como Rolling Stones, Jeff Beck Group, B.B. 
King, Led Zeppelin, Deep Purple, Santana, Beatles, Jimmy 
Hendrix, Cream, Fleetwood Mac, entre outros. Uma 
viagem de muita criatividade e psicodelismo. Biglione 
tem longa trajetória no rock e no blues, nacional e 
internacional, já tendo tocando e/ou gravado com nomes 
como Banda Black Rio, Blues Etílicos, Cássia Eller, Cazuza, 
Sergio Dias (Mutantes), Serguei, Andy Summers (The 
Police) com quem lançou 2 CD’s em parceria, e Manhattan 
Transfer, com o qual ganhou o prêmio Grammy de 1988.

Com seu estilo inconfundível e original, o 
gaitista Jefferson Gonçalves consolida sua 
competência e criatividade em misturas 
autênticas, onde estilos diferentes se unem 
para criar uma atmosfera tipicamente 
brasileira. A apresentação eclética faz um mix 
entre a música negra norteamericana e o 
regionalismo do forró, baião, xaxado e 
maracatu, entre outros ritmos nordestinos.



  

The Ramblin’ Brothers Dom, 19h
28

Soulshine Jam Band Sáb, 20h27
A Soulshine cria uma 
autêntica jam session 
band, com improvisos, 
solos e arranjos 
próprios, com algumas 
autorais e homenagens 
a grandes nomes, 
como George Harrison, 
Donavon, Eric Clapton, 
Greg Allman, Greatfull 
Dead, Santana, The 
Doors, entre outros. A 
banda é formada por 

André Santanna (guitarra, baixo e backing vocal), Greg Wilson (guitarra e voz), 
Ricardo Romão (violão, guitarra e voz), João Pompeo (teclado, piano e baixo), 
Rodrigo Machado (bateria e backing vocal) e Guilherme Bedran (violino).

Com um repertório inteiramente dedicado à clássica The Allman Brothers Band, os 
Ramblin’ Brothers apresentam sucessos dessa banda histórica, que influenciou o 
trabalho de cada um dos integrantes do grupo formado por Alexandre Barcelos 
(guitarra), Kleber Dias (guitarra e voz), Fabio Mesquita (baixo), Ricardo Magoo 
(órgão) e Marco BZ (bateria). Composições como Statesboro Blues, Jessica, Melissa, 
Whipping Post e Dreams têm presença garantida no repertório.



Vice-reitor: Fabio Barboza Passos
Superintendente do Centro de Artes UFF: Leonardo Guelman

Rua Miguel de Frias, 9 • Icaraí • Niterói
www.centrodeartes.uff.br

Bilheteria (21) 3674-7512

Horários de funcionamento
Bilheteria do Cinema
Abertura: 1h antes da primeira sessão • Encerramento: 21h10
Bilheteria do Teatro
Abertura: 14h • Encerramento: 21h10
Galerias de Arte
Segunda a Sexta, das 10 às 21h • Sábados e Domingos, das 13 às 21h

Meia-entrada
Pagam meia-entrada estudantes, idosos, menores de 21 anos, pessoas 
com deficiência, professores e profissionais da rede pública de ensino. 
A venda seguirá os critérios previstos nas legislações Federal, 
Estadual e Municipal
Atenção: no momento nossas bilheterias só aceitam dinheiro

Imprensa comunicacao@centrodeartes.uff.br • (21) 3674-7531
Fale Conosco faleconosco@centrodeartes.uff.br • (21) 3674-7515

Programação sujeita a alterações

@ceart_uff/centrodeartesuff

@centrodeartesuff CentrodeArtesUFFOficial

Reitor: Antonio Claudio Lucas da Nóbrega


