

Teatro de Santa Isabel (Tel. 3232 2940)
Ingresso: R$ 15 e R$ 7,50 (estudantes e maiores de 65 anos) 
Dias 14 (quarta-feira), às 20h (com abertura oficial do evento às 19h), e dia 27 (terça-feira), às 20h30
Cantigas do Sol ou Dom Quixote de Cordel (Dramart Produções)
Texto e direção: Vital Santos. Concebido dentro de uma perspectiva operística, o espetáculo é inspirado na poesia de Zé Dantas, Humberto Teixeira e outras de domínio público para contar parte da história de um ícone da cena musical e cultural do Brasil: Luiz Gonzaga. 
Dia 15 (quinta-feira), às 20h
Auto da Compadecida (Dramart Produções)
Texto: Ariano Suassuna. Direção: Marco Camarotti (in memoriam). Em cartaz há 16 anos pelo Brasil e com referências ao universo circense, esta divertida montagem mostra as peripécias do espertalhão João Grilo e seu inseparável amigo Chicó, enganando muitos e brincando até com Deus e o Diabo. 
Dia 16 (sexta-feira), às 20h
La Bayadère (II Ato Completo), com o Ballet da Cidade do Recife (Fátima Freitas Produções)
Coreografia original: Marius Petipa. Remontagem: Rudolf Nureiev. Professores ensaiadores: Eduardo Freire, Isabel Ferreira, Luís Rúben Gonzalez e Thereza Rachell Freitas. Direção: Fátima Freitas. Um dos mais conhecidos ballets de repertório que mostra o romance entre Solor, um jovem guerreiro, e Nikiya, uma bailadeira do seu templo. Ambos juram fidelidade eterna, mas a traição e o remorso circundam esse amor. 
Dia 18 (domingo), às 20h
Pra Ver Ogum (Balé Afro Majê Molê)
Coreografias e direção: Gilson Pereira. O espetáculo presta uma homenagem ao orixá do fogo e do ferro, das batalhas e das conquistas, cujo símbolo principal é uma espada chamada Idá. Com cantos e danças  representativas, a cena evoca os mistérios de Ogum e sua força, sua luta. 
Dia 21 (quarta-feira), às 20h30
Apareceu a Margarida (Cia. Trupe do Barulho)
Texto: Roberto Athayde. Direção: José Francisco Filho. Três atores dividem a mesma personagem, uma professora que usa um método nada ortodoxo de impor aos seus alunos (a platéia) seus saberes. O texto faz sérias críticas ao sistema educacional e político do país numa época de extrema repressão. 
Dia 22 (quinta-feira), às 20h30
Crendices... Quem Disse? (Companhia de Danças de Diadema/SP)
Coreografia: Ana Bottosso e elenco. Direção: Ana Bottosso. A pesquisa gestual e movimentação deste espetáculo de dança contemporânea têm como eixo central as crendices populares, partindo de informações dos textos de Ariano Suassuna e de elementos das danças populares brasileiras. 
Dia 23 (sábado), às 20h30
Renato Spencer e Café Caxaça (Maracatú Producións / Brasil/Galícia)
Direção artística: María Comesaña e Renato Spencer. Show musical com um grupo de fusão galega e brasileira propondo uma mistura plena de ritmos e sonoridades variadas, com canções que vão de repertório próprio até clássicos da nova geração da MPB, além de exemplos da dança de dois ritmos da Galícia: muiñeira e a jota. 
Dia 24 (domingo), às 21h
Quinto Elemento (Quinteto Violado)
Direção musical: Quinteto Violado. Show do 31º álbum da discografia deste grupo que, com 37 anos de elogiada carreira, sabe como poucos manejar a música nordestina. No repertório, somente canções próprias e inéditas, o primeiro trabalho estritamente autoral. 
Dia 25 (segunda-feira), às 20h30
Miss Star (Capibaribe Produções)
Texto: Renata Phaelante e Roberto Oliveira. Direção: Roberto Oliveira. Na época dos famosos programas de auditório na TV, somente uma candidata será escolhida a “miss talento” pela platéia, mas a histriônica mãe de uma das jovens fará de tudo para ver sua filha coroada. 
Dia 28 (quarta-feira), às 20h30
Mercadorias e Futuro (Rec-Beat Produções)
Texto e elenco: José Paes de Lira. Direção: José Paes de Lira e Leandra Leal. O líder do grupo Cordel do Fogo Encantado interpreta Lirovsky, um vendedor de livros e inventor de máquinas que tenta convencer as pessoas que a obra que ele oferta, um livro profético, é imprescindível para a vida de qualquer um porque prevê o futuro! 
Dia 29 (quinta-feira), às 20h30
O Fogo da Vida (Sônia Bierbard Produções)
Texto: Sônia Bierbard e Gustavo Falcão. Direção: João Motta. Permeada por questões como filosofia, sexualidade, religião, arte e fidelidade, a peça aborda a intensa história de amor entre a escritora Lou Andréas-Salomé, uma mulher considerada à frente do seu tempo, e o poeta Rainer Maria Rilke. 
Dia 30 (sexta-feira), às 21h
Anjos de Fogo e Gelo (Rainbow Produções e Eventos)
Texto: Moisés Neto. Direção: José Francisco Filho. Na França do século XIX, a verdadeira e conturbada história de amor vivida pelos poetas Arthur Rimbaud e Paul Verlaine, este último casado com uma aristocrata. A encenação traça um paralelo entre a vida e a obra poética dos dois artistas. 
Dia 31 (sábado), às 21h
As Andanças do Divino (Balé Popular do Recife)
Texto e música: Antônio Madureira. Coreografia: André Madureira, Angélica Madureira e Mabel Carvalho. Direção: André Madureira. O espetáculo une o teatro e a dança brasílica, a partir das andanças de um mamulengueiro que sai do sertão rumo ao litoral encenando “A Paixão de Cristo”. 
Dia 02 de fevereiro, às 19h (excepcionalmente com entrada franca)
Entrega do Troféu Apacepe de Teatro e Dança (premiando com R$ 5 mil os melhores espetáculos nas categorias teatro adulto, teatro para a infância e dança), com atrações convidadas. 
***** 
Teatro do Parque (Tel. 3232 1553)
Ingresso: R$ 10 (preço único) 
Dias 18 e 25, às 10h
Hipopocaré, o Rei da Galhofa (Chocolate Produções Artísticas)
Texto: Antônio Guinho. Direção: Carlos Carvalho. Contando com a participação do Palhaço Chocolate, este divertido musical aborda a preservação do nosso planeta e o respeito às diferenças a partir da chegada de um estranho filhote de jacaré com hipopótamo em uma floresta. 
**** 
Teatro Apolo (Tel. 3232 2028)
Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (estudantes e maiores de 65 anos) 
Dias 16 e 17, às 19h
Fronteiras (Grupo Cena / DF)
Texto: Santiago Serrano. Tradução: Carmem Moretzsohn e Guilherme Reis. Direção: Guilherme Reis. Com muito humor, dois indivíduos que não se conhecem e aguardam para atravessar uma fronteira invisível aos poucos vão se revelando. A peça aborda questões relacionadas à dificuldade de comunicação, à perda da identidade e ao vazio existencial. 
Dias 19 e 20, às 19h
O Gordo e o Magro Vão Para o Céu (Carlos Ramiro Fensterseifer e Liane Venturella Produções / RS)
Texto: Paul Auster. Direção: Liane Venturella e Nelson Diniz. Dois ícones do cinema são transpostos para um lugar indefinido, com a tarefa de construir um muro com dezoito pesadas pedras. A peça mantém o humor da dupla, mas com pitadas recheadas de crítica, inspiradas no universo beckettiano. 
Dia 22, às 19h
Vire ao Contrário (Cia. Qualquer Um Dos Dois)
Coreografia e direção: Jailson Lima. Com um elenco formado somente por rapazes, o espetáculo mergulha nas relações humanas através da dança contemporânea, abordando a condição do homem diante dos conflitos e das possibilidades das escolhas, tantas vezes resistindo a mudanças. 
Dia 24, às 19h
O Crime do Padre Amaro (Galharufas Produções)
Texto: Eça de Queiroz. Adaptação: Taveira Júnior. Direção: Lúcio Lombardi. Os dramas de um jovem padre que, designado para a paróquia de uma cidade em Portugal, apaixona-se por uma moça já comprometida. O conturbado romance revela a hipocrisia da sociedade portuguesa do século XIX. 
Dias 25 e 26, às 20h30
A Mirada de Píer (Nut Teatro / Galícia)
Texto e direção: Carlos Neira Noya. De caráter experimental, a montagem reúne histórias de desconstrução do prazer que nos chegam através da arte, extraindo conflitos que geram o desejo, despersonalizando-os e universalizando-os, e criando uma história de ficção crível e real a partir da erótica do poder. 
Dia 28, às 19h
Imagens Não Explodidas (Cia. Etc)
Direção: Marcelo Sena.  Coreografia: José W Júnior e Marcelo Sena. Conceitos como tempo, harmonia, sincronia e intensidades servem à concepção deste espetáculo, que trata da correlação entre o pensamento musical e o coreográfico, buscando pontos que possam convergir ou divergir no encontro dessas duas linguagens. 
Dia 30, às 19h
Tempo Fragmento (Ivaldo Mendonça em Grupo)
Coreografia e direção: Ivaldo Mendonça. O espetáculo, de dança contemporânea, aposta na idéia do movimento contínuo, espiral e fragmentário do tempo refletido em três corpos em constante diálogo e, às vezes, interrompido. 
 
**** 
Teatro Hermilo Borba Filho (Tel. 3232 2030)
Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (estudantes e maiores de 65 anos) 
Dias 15 e 16, às 19h
A Filha do Teatro (Teatro do Pequeno Gesto e Bloco Pi Produções / RJ)
Texto: Luís Augusto Reis. Direção: Antonio Guedes. Um triângulo familiar entre três mulheres é o ponto de partida deste espetáculo que é, ao mesmo tempo, uma homenagem e uma busca pelo sentido do teatro. Três atrizes se revezam na narração desta história com muitas reviravoltas e um destino trágico. 
Dia 18, às 19h
Enamorados, a Demanda do Amor (Coletivo Enamorados de Teatro e Cia. das Artes)
Texto: Galiana Brasil. Direção: Galiana Brasil e Marcus Rodrigues. Direção musical: Sônia Guimarães. A partir de figuras concebidas por Roland Barthes, a peça nos guia no vasto e aterrorizante território do amor, propondo analogias aos estados daqueles que já percorreram tais caminhos amorosos e continuam destinados a amar. 
Dia 21, às 19h
Por Uma Cabeça (Grupo Os Soltos de Teatro)
Texto concebido a partir dos escritos de Nelson Rodrigues. Adaptação e direção: Rafael Almeida. A peça reúne fragmentos da vida e obra daquele dramaturgo, com três atrizes contando, através de pares de sapatos, os dramas e comédias das mulheres-protagonistas do universo rodrigueano. 
Dia 23, às 19h
Algum Amor Para Eugênia (Projeto O Aprendiz Encena)
Texto: Antônio Cadengue. Direção: Eduardo Machado. A peça traz como fio condutor algumas das memórias de Geninha da Rosa Borges, entrecruzadas por várias outras vozes, tecendo lembranças de uma atriz, diretora, mãe, mulher contemporânea de artistas que são nossa herança cultural teatral. 
Dias 25 e 26, às 19h
Alguns Leões Falam (Cia. Clara / MG)
Texto e direção: Anderson Aníbal. Direção musical: João Márcio. Com trilha sonora executada ao vivo, a peça propõe uma reflexão sobre as fases da vida de três amigos, dos três anos de idade até os trinta e sete, primando por diálogos simples, com humor e emoção, em meio às suas descobertas, sonhos, brigas e desilusões. 
Dia 27, às 19h
Fio Invisível da Minha Cabeça (Companhia do Ator Nu)
Texto baseado na obra de Caio Fernando Abreu. Direção: Breno Fittipaldi. Numa atmosfera noturna e urbana, um homem fala de sua busca por um sentimento que preencha o vazio e revela a tremenda luta interior para superar o limite que faz explodir em cada um a imensa vontade de ser feliz. 
Dia 29, às 19h
Coreológicas Recife (Acupe Grupo de Dança)
Coreografia e direção: Isabel Marques. O público é convidado a entrar em cena, literalmente, nesta montagem, cuja idéia parte da interatividade lúdica com a platéia, de cunho explicitamente educativo, trabalhando de forma diferenciada os conceitos de Rudolf Laban na dança contemporânea. 
Dia 31, às 19h
Rasif – Mar Que Arrebenta (Coletivo Angu de Teatro)
Texto: Marcelino Freire. Direção: Marcondes Lima. Direção Musical: Henrique Macedo. Doze contos são transpostos quase que na íntegra para o teatro, em diálogo com a projeção de imagens e trilha sonora executada ao vivo, a maioria monólogos em tom de ácido desabafo, revelando as fissuras que o tecido social brasileiro apresenta. 
 
**** 
Teatro Armazém (Tel. 3424 5613)
Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (estudantes e maiores de 65 anos) 
Dias 17 e 18, às 21h
O Figurante Invisível (Grupo Quintal / ES)
Texto: Romário Borelli. Direção: Telma Smith. Tendo foco no trabalho do ator, a peça propõe uma discussão sobre o fazer teatral a partir de um grupo que, enquanto ensaia uma atriz para substituir a personagem Antígona, um experiente ator vem revelar que decidiu se desfazer de sua biblioteca pessoal. 
Dia 28, às 19h
Ato (Grupo Magiluth)
Roteiro do grupo, inspirado na linguagem beckettiana. Direção: Júlia Fontes e Thiago Liberdade. Apropriando-se da arte do clown, do universo dos quadrinhos e do teatro gestual, a peça mostra o encontro de quatro personagens num lugar inóspito onde já não há esperança por dias melhores. 
*** 
Teatro Barreto Júnior (Tel. 3232 3054)
Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (crianças, estudantes e maiores de 65 anos) 
Dia 15, às 20h (Preço único: R$ 3)
Avesso do Passo (Grupo de Dança da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges)
Coreografia e direção: Célia Meira. Direção musical: Maestro Forró. Num misto de teatro e dança, a montagem revela o caráter religioso, mítico e profano da trajetória do frevo, com personagens variados e coreografias de passistas em solos ou grupos que vão da atitude agressiva da dança às brincadeiras infantis de roda. 
Dia 18, às 16h30
A Árvore de Julia (Duas Companhias)
Texto: Luís Matilla. Adaptação: Moncho Rodriguez e Lívia Falcão. Direção: Lívia Falcão. A verdadeira e tocante história de uma jovem americana que, preocupada com a Natureza, decidiu morar em cima de uma árvore para impedir que uma companhia capitalista destruísse um bosque. 
Dia 20, às 20h30
Deus Danado (Grupo de Teatro Arte-Em-Cena)
Texto: João Denys. Direção: Nildo Garbo. Numa relação familiar de amor e poder, um padrinho e seu afilhado vivem o drama de atravessar treze jornadas entre o claro e o escuro, diante do vazio da existência humana e cercados da seca que destrói e resseca muita mais que a terra árida do sertão. 
Dia 21, às 20h (Preço único: R$ 3)
O Bolero de Raquel II (Programa Passagem Para a Vida da ONG Casa de Passagem)
Roteiro e direção: José Mário Austregésilo. Em cena, personagens que interpretam sua própria história real ou o teatro “de dentro para fora”, com o subtítulo “Vem Cá Vem Ver, Que Dentro do Tumulto Pode Estar Você”, abordando a difícil realidade de jovens na periferia urbana. 
Dia 23, às 20h30
Trupizupe, o Raio da Silibrina (Pedro Portugal Produções)
Texto: Bráulio Tavares. Direção: José Manoel. Um andarilho esperto, safado que só a gota, chega a um reino dominado pela corrupção e lá descobre que a filha do Rei está fazendo adivinhações para todos os nobres da corte e aquele que acertar, ganha a mão da “avançada” moça, caso contrário, vai à forca. 
Dia 25, às 16h30
Outra Vez, Era Uma Vez... (Cia. Fiandeiros de Teatro)
Texto, direção e direção musical: André Filho. Com trilha sonora ao vivo, o espetáculo mostra o conflito interior de um escritor incapaz de finalizar sua obra, até que seus personagens ganham vida e, guiados pelo som da música, o levam para dentro da sua própria história. 
Dia 27, às 20h30
Igual Sem Igual (Compassos Cia. de Danças)
Coreografia e direção: Ivaldo Mendonça. A equipe traz à cena uma nova discussão sobre a desordem em que se encontra emergida nossa sociedade, traduzindo, através da dança contemporânea, as distinções e as não-semelhanças desta desorientação aparentemente interminável. 
Dia 31, às 16h30
Historinhas de Dentro (Grupo de Teatro Quadro de Cena)
Texto e direção: Samuel Santos. Direção musical: Zeh Rocha. Delicada aventura musical narrando a trajetória de uma garota que nasce com um probleminha cardíaco e tem o desejo de entrar no próprio corpo para ver e ouvir seu pequenino coração bater. O que ela encontra dentro de si? Um grande circo! 
Atividades Extras 
Oficinas: 
Oficina de Atores – Cia. Clara de Teatro
Com Anderson Aníbal (Cia. Clara de Teatro/MG)
De 14 a 18 e de 19 a 23 (para apenas oito selecionados da fase inicial, com leitura dramatizada no último dia), sempre das 14h às 18h, no Teatro Armazém. Processo de seleção: enviar currículo – com contatos por telefone e e-mail – para o endereço oficinaciaclara@terra.com.br. Os selecionados poderão efetivar a inscrição no Sated/PE (Tel. 3424 3133) até o dia 12, no valor de R$ 30. 
Sobre os Limites da Representação Teatral
Com Antonio Guedes (Teatro do Pequeno Gesto/RJ)
De 16 a 20, das 15h às 18h, na sala de ensaio do Teatro de Santa Isabel. Processo de seleção: enviar carta de intenção e currículo – com contatos por telefone e e-mail – para o endereço oficinaantonioguedes@terra.com.br. Os selecionados poderão efetivar a inscrição no Sated/PE (Tel. 3424 3133) até o dia 14, no valor de R$ 30. 
Tecendo Partituras
Com Luís Alberto Alonso (Coletivo Oco Teatro Laboratório/Cuba/BA)
De 22 a 25, das 14h às 17h, na sala de ensaio do Teatro de Santa Isabel. Processo de Seleção: enviar currículo – com contatos por telefone e e-mail – para o endereço oficinaluisalonso@terra.com.br. Os selecionados poderão efetivar a inscrição no Sated/PE (Tel. 3424 3133) até o dia 20, no valor de R$ 30, e providenciar um bastão e um pano com 2m de comprimento e 50cm de largura para as aulas. 
Iniciação à Interpretação
Com José Pimentel (PE)
De 19 a 23 e de 26 a 30, das 14h às 17h, no Teatro do Parque (com apresentação final aberta ao público no último dia, no Teatro Armazém, às 17h). Inscrição no Sated/PE (Tel. 3424 3133), no valor de R$ 30. 
Eventos Especiais: 
Projeto ReciclArte 4 (Espaço de Convivência: Relações Entre Dança, Lógica e Coreografia)
Em parceria com o Grupo Experimental.
De 26 a 30, na Oficina Francisco Brennand.
Aulas Práticas: de 26 a 30, das 9h às 13h, com Luiz Fernando Bongiovanni (SP).
Aulas Teóricas: de 26 a 29, das 14 às 18h, com Helena Katz (SP).
Frutos do Convívio (apresentação aberta ao público dos resultados): dia 30, das 16h às 17h.
Informações e inscrições gratuitas: (81) 3224 1482 / reciclarte4@gmail.com 
 
Lançamento da nova edição da Revista Folhetim e bate-papo com a sua editora chefe, Fátima Saadi (RJ)
Dia 16, às 20h30, no Teatro Hermilo Borba Filho, com entrada franca. 
 
Seminário Trânsito na Cena Contemporânea Latino-Americana
Em parceria com o Colaborativo Permanência.
Dia 20, das 14h às 18h, na Livraria Cultura: A Poética do Oculto, com Luís Alberto Alonso (Cuba/BA) e Pulsões Cênicas do Teatro Chileno Contemporâneo, com Hector Briones (Chile/BA), seguido de debate com o público ao final.
Dia 21, das 14h às 18h, na Livraria Cultura: Panorama da Cena Contemporânea Latino-Americana, com Luís Alberto Alonso (Cuba/BA) e Hector Briones (Chile/BA), seguido de debate com o público ao final. 
Lançamento em Pernambuco do Livro Trânsito na Cena Contemporânea Latino-Americana
Dia 20, às 18h, na Livraria Cultura (após o seminário). 
Leitura Dramatizada como Conclusão da Oficina de Atores – Cia. Clara de Teatro
Dia 23, às 15h, no Teatro Armazém, com entrada franca. 
Conclusão da Oficina de Iniciação à Interpretação com José Pimentel 
Dia 23, às 18h, no Teatro Armazém, com entrada franca. 

