Sonho de uma Noite de Verão
Clássico de William Shakespeare no Teatro do SESC Niterói
Os jovens atores do Grupo Singulares de Teatro apresentarão o espetáculo “Sonho de uma
Noite de Verão”, de William Shakespeare, nos dias 8 e 15 de dezembro no teatro do SESC Niterói.
O espetáculo é ambientado na Grécia mítica e conta-nos a história de seres élficos e
personagens mitológicos descrevendo a magia e a realidade em uma só dimensão. Teseu, grande
herói grego está para se casar com Hipólita, a rainha das amazonas. Antes do casamento, Teseu é
chamado para resolver uma disputa amorosa envolvendo a romântica Hérmia e seu pai Egeu:
Hérmia ama Lisandro, mas Egeu quer forçá-la a se casar com Demétrio, como ela recusa-se a fazer
a vontade do pai, é ameaçada de morte, conforme a lei ateniense. Hérmia e Lisandro decidem fugir
para a floresta. Enquanto isso, Demétrio é perseguido incessantemente pela apaixonada Helena, que
irá se humilhar para conseguir seu amor. Helena conta para Demétrio sobre a fuga de Hérmia para
provar-lhe sua fidelidade. Os quatro, irão se encontrar em uma floresta povoada por sátiros, ninfas,
fadas e outros seres encantados.
O Rei das Fadas, vê Helena sendo maltratada por Demétrio e manda Puck (uma espécie de
saci-pererê inglês) pingar suco de amor perfeito nos olhos dele para consertar as coisas: Puck pinga
nos olhos errados, os dois rapazes ficam apaixonados por Helena, abandonando Hérmia, e o
resultado é uma grande confusão.
Sonho de uma noite de verão é uma homenagem ao amor. No meio de seres fantásticos e
muita comédia, o público é envolvido pelo lirismo e beleza do texto shakespeariano. Os
personagens apaixonados lutam pelo seu amor e se veem envolvidos pelas tramas do travesso Puck.
Elenco:
Ana Gravina, Analu Przibilski, Bernardo Menezes, Camila Swan, Carol Groetaers, Elise Oliveira,
Júlia Moraes, Luiza Vinhosa, Luma Wyzykowska, Mariana Esberard, Marina Hallais, Mateus
Pereira, Paula Moraes, Pedro Azevedo, Pedro Menezes, Sabrina Paraíso e Thais Burlamaqui.
Participação: Victória Luz Gomes
SOBRE A DIRETORA
A Diretora Janaina Marins é atriz formada pela Casa de Artes de Laranjeiras – CAL, psicóloga
formada pela Universidade Federal Fluminense – UFF e mestranda no Programa de Pós-Graduação
em Psicologia – PPG/UFF. Desde 1999 trabalha como atriz, professora e diretora de cursos livres de
teatro em espaços educativos teatrais (Fundação de Arte de São Gonçalo, Oficina Social de Teatro Sesc Niterói, Colégio Aldeia Curumim, Colégio Nossa Senhora da Assunção.) Desde 2007 dirige o
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curso de Iniciação Teatral “Teatro Curso Livre ”, em São Francisco, Niterói.
GRUPO SINGULARES DE TEATRO
O Grupo Singulares de Teatro é formado por alunos do Teatro Curso Livre, que funciona em São
Francisco, Niterói. Ambos são dirigidos pela atriz Janaina Marins.
Últimas montagens do grupo:
· “A Mente Capta”, de Mauro Rasi (2011)
· “A gata borralheira”, de Maria Clara Machado (2011)
· “Maroquinhas Fru-Fru”, de Maria Clara Machado (2010)
· “Um Homem chamado Shakespeare”, de Barbara Heliodora (2010)
· “Chapeuzinho Vermelho”, de Maria Clara Machado (2009)
· “A Maldição do Vale Negro”, de Caio Fernando Abreu e Luiz Artur Nunes (2009)
Site: www.teatrocursolivre.com.br
e-mail: singulares@teatrocursolivre.com.br
SERVIÇO:
“Sonho de uma Noite de Verão”, de William Shakespeare
Data: 8 e 15 de dezembro de 2012.
Horário: 19h.
Local: Teatro do SESC Niterói (Rua Padre Anchieta, 56, Centro - Niterói – RJ).
Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 7,50 (comerciário).
Contatos:
Janaina Marins
tel: 92070423 e 27162381
email: singulares@teatrocursolivre.com.br
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