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HORA FELIZ - 1 O "DEUS" ACORDOU
A "Hora Feliz" do dia 13 de novembro exibiu, como atração, o
curta metragem "Sociedade das Apostas", dirigido por Thiago
Quadros e realizado como seu trabalho de conclusão no curso de
cinema da UNISUL. O curta foi protagonizado por Sandra

Ouriques, atriz com inúmeros trabalhos no Grupo Armação, e

contava ainda no elenco com a participação de Raul Ferreira,
também com passagem no nosso grupo.

HORA FELIZ - 2

Ainda na "Hora Feliz" de novembro, foi apresentado vídeo do

espetáculo "Árias Públicas", produção do grupo O Dromedário

Loquaz, com direção de Sulanger Bavaresco. O evento ocorrera no

dia 03 de setembro no centro de Florianópolis - esquina da Felipe
Schmidt com a Trajano - e utilizou a nossa Casa do Teatro como

QG da produção.

MATANDO PORCOS
A Casa do Teatro está servindo de QG para a produção do curta

metragem "Da Arte de Matar Porcos", projeto selecionado pelo
Edital Prêmio Cinemateca Catarinense/FCC - Edição 2011. O
curta foi roteirizado por Iur Gomes que também assinará a direção.
A produção é de Fabíola Beck e as filmagens estão previstas para
ocorrer em janeiro de 2013.

TEATRO DIONíSIO
Com capacidade para 388 espectadores, será inaugurado, no dia
07 de dezembro, o Teatro Dionísio, do Colégio Santa Terezinha no
bairro de Ingleses, norte da ilha de Santa Catarina. O evento de
abertura constará de um concerto da Camerata Florianópolis. O
novo espaço cênico da nossa capital é dirigido pela nossa colega do
Grupo Armação, Margarett Westphal, e as solicitações de pauta
podem ser efetivadas através do e-mail: megwest01@gmail.com.

PROJETO "COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA"
Mantenha sua contribuição em dia e ajude na manutenção da
Casa do Teatro. Depósitos mensais e espontãneos, a partir de
R$10,00, na conta bancária:
8ancodo 8rasil Ag.5201-9 C/C 261.362-X
Confirme sua participação pelo email: zicavieira@hotmail.com

Em um ensaio geral com cara de pré-estreia aconteceu, na noite de
10 de novembro, o nascimento de "Um Deus Dormiu Lá Em

Casa", comédia de Guilherme Figueiredo, dirigida por Sulanger
Bavaresco. A produção, uma nova parceria dos grupos Armação e

O Dromedário Loquaz, é, a exemplo do ocorrido com "Ao Vivo e

em Cores", uma marca dos 40 anos de surgimento do Grupo
Armação. O elenco, além da própria Sulanger, conta com Regina
Prates, Jaime Baú e Chico De Nez. A estreia oficial do espetáculo
ocorreu no dia 23, permanecendo em cartaz nos dias 24 e 30 de
novembro e 1 º. de dezembro, devendo retornar em maior

temporada em 2013.

PRÊMIO WALDIR BRAZIL

Também no dia 07 de dezembro, no auditório do Tribunal de
Contas do Estado, a Academia Catarinense de Letras e Artes -

ACLA estará fazendo entrega das medalhas alusivas aos destaques
do ano em várias modalidades artísticas. A partir de 2012, com o

ingresso dos primeiros representantes das artes cênicas na

Academia - Carmen Fossari, Sulanger Bavaresco, Antônio Cunha
e Aguinaldo Filho - a premiação, em forma de medalha, foi
estendida para o nosso "palco" e denominada Prêmio Waldir
Brazil. O Grupo Armação sente-se orgulhoso e juntamente
premiado com a denominação da comenda, que relembra uma das

figuras mais representativas da nossa história. O primeiro
agraciado, merecidamente, será o brilhante ator e diretor Renato
Turnes.
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