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Relembrar a cultura gaúcha de forma divertida. Essa é a proposta do projeto 
Lendas do Sul, que fará uma apresentação em Ibirubá/RS. O espetáculo 
está marcado para a terça-feira, 18 de fevereiro, às 17 horas, na Área Ex-

perimental da Vence Tudo, RS 223 KM 52 – Ibirubá/RS. A apresentação será gratuita 
e para todas as faixas etárias. Além disso, garantirá a acessibilidade conteúdo, com 
tradução em Libras.

“Lendas do Sul” é um espetáculo apresentado pela Companhia Armazém, Cultu-
ra e Entretenimento e envolve música, dança e teatro. A apresentação é embalada 
pelas músicas do cancioneiro gaúcho, que são coreografadas pelos bailarinos. Entre 
os momentos musicais, os personagens das intervenções teatrais interagem com o 
público, explicam um pouco sobre a cultura gaúcha e ensinam os principais ritmos 
apresentados no palco.

Com o objetivo de garantir ao público o amplo contato com a cultura local, o Len-
das do Sul busca contribuir com o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício 
dos direitos culturais. O espetáculo é uma realização da Lei de Incentivo à Cultura, 
junto ao Ministério da Cidadania. Tem a produção da Mega 12 Feiras e Eventos, o 
planejamento cultural da D.Marin e o patrocínio da Três Tentos e da Vence Tudo. 
(Assessoria de Comunicação - D.marin Planejamento Cultural)

 “Lendas do Sul” levará música, 
dança e teatro para Ibirubá
A apresentação, que acontecerá nesta 
terça, é gratuita e terá tradução em Libras

O município de Ibirubá rece-
berá duas sessões da peça 

teatral “Campeando Raízes”. O mais 
novo espetáculo da Companhia Ar-
mazém, Cultura e Entretenimento, 
apresenta uma história que confron-
ta os obstáculos da vida no campo e 
na cidade. O evento acontecerá na 
quarta-feira, dia 19, às 08h30min e às 
10h30min, na Área Experimental da 
Vence Tudo, RS 223 KM 52 - Ibirubá/

RS. A entrada é gratuita e o espetácu-
lo terá intérprete de Libras.

Quem traz o evento é o proje-
to cultural Mais Arte, comandado 
pela empresa de planejamento cul-
tural D.Marin, que propõe aquecer 
o mercado cultural, incentivar o 
aporte de recursos privados à cul-
tura e, principalmente, levar cul-
tura a quem não tem acesso, a fim 
de proporcionar momentos de la-

zer e entretenimento.
Mais Arte tem o fi nanciamento da 

Lei de Incentivo à Cultura, por meio 
do patrocínio da Três Tentos e Vence 
Tudo. A produção é da Mega 12 Feiras 
e Eventos. A realização é da Secreta-
ria Especial de Cultura do Ministério 
da Cidadania e do Governo Federal. 

(Assessoria de Comunicação - D.marin 
Planejamento Cultural)

Ibirubá receberá peça “Campeando Raízes”
Sessões serão dia 19, gratuitas, com intérprete de Libras Campeando Raízes

A história é sobre um grupo de andari-
lhos, que se vê diante de um grande dilema: 
largar a vida no campo e tentar a sorte na 
cidade. Mas seria essa a melhor opção? A 
peça “Campeando Raízes” traz uma jornada 
divertida e emocionante que confronta os 
obstáculos da vida no campo e na cidade. Um 
choque cultural que trará à tona a certeza do 
que realmente precisa para ser feliz. Classifi-
cação indicativa: Livre.
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Durante a semana passada, o 
Grupo Teatral Cara de Pau, 

promoveu mais uma edição da semana 
do riso. Um grande público se fez pre-
sente para assistir peças como “Teté o 
dono da zona” e “Por favor, ajudem a 
matar minha sogra”. 

O evento foi promovido para come-
morar os 35 anos de atividade do Gru-
po, que foi fundado de 5 de fevereiro de 
1985, por Gilberto dos Santos, Gilmar 
dos Santos, Valdir Clemente da Mota, 
Márcio Paloschi e Adriano Nicolodi.

No domingo, o Grupo promoveu 
um encontro com integrantes e ex-

-integrantes, que relembraram essa 
trajetória de sucesso, bem como acon-
tecimento ao longo dos 35 anos. 

Nomeado palco 
da Casa de Cultura

Durante a semana do riso, Fabrício 
Kanitz foi homenageado com a titula-
ção do palco da Casa de Cultura. Se-
gundo Gilmar dos Santos, Luciano ti-
nha um talento artístico nato, e antes 
de falecer em um acidente de carro, o 
“Alemão Kanitz” como era carinhosa-
mente conhecido, participou do Grupo 
Teatral, em peças e fi lmes.

Semana do Riso encerra com encontro 
de ex-integrantes do Cara de Pau


