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A Bela e a Fera
AdaptaÃ§Ã£o de Tino Teske da obra de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont
Sinopse:
Temas Abordados: Amizade, Diversidade, Honestidade, InclusÃ£o, JustiÃ§a e Sinceridade.
Inspirado nos grandes musicais recebeu uma nova trilha sonora, que encanta e emociona o
pÃºblico.
Um jovem prÃ-ncipe que, embora tivesse tudo que desejava, era egoÃ-sta e rude. Certo dia, o
prÃ-ncipe zomba de um botÃ£o de rosa oferecido por uma bruxa, disfarÃ§ada de velha mendiga
em troca de abrigo para o frio. Inconformada com a atitude dele ela o transforma em uma Fera
horrenda. A rosa encantada irÃ¡ florescer atÃ© o 21Âº ano, tempo que ele terÃ¡ para amar e ser
amado, do contrÃ¡rio, ficarÃ¡ condenado a ser fera para sempre.
Bela uma jovem que atravÃ©s dos livros, foge de sua tediosa rotina provincial e sonha encontrar
alguÃ©m para dividir sua vida e fugir dos incansÃ¡veis galanteios de seu belo, mas brutal
pretendente, GastÃ³n.
Avisada de que seu pai fora feito prisioneiro num castelo, Bela vai ao seu encontro para tentar
salvÃ¡-lo. EntÃ£o, a jovem faz um acordo de ficar no lugar do pai, livrando-o da â€œterrÃ-vel
feraâ€•. A partir do convÃ-vio, Bela vai percebendo que por trÃ¡s da assustadora aparÃªncia da
fera, esconde-se o coraÃ§Ã£o e a alma generosa de um prÃ-ncipe, ficando amiga e logo se
apaixonando por ele.
Inconformado pela rejeiÃ§Ã£o e consumido pelo ciÃºme, Gaston lidera uma turba enfurecida atÃ©
o castelo para o resgate de Bela e o desfecho final do espetÃ¡culo.
Faixa EtÃ¡ria: 02 a 12 anos

Ficha tÃ©cnica:
PEÃ‡A: A BELA E A FERA
GÃŠNERO: MUSICAL INFANTO-JUVENIL
OBRA DE: JEANNE-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT
ADAPTAÃ‡ÃƒO: THINO TESKE
DIREÃ‡ÃƒO: SEBASTIÃƒO APOLLÃ”NIO
MÃšSICAS: TEREZA MIGUEL

ARRANJOS: FERNANDO LUIZ ARAÃšJO
COREOGRAFIA: RONALDO MICHELOTTO
FIGURINOS: LUIZ MARTINS
CENÃ•RIOS: 3R ARTES E AEROGRAFIA
SONOPLASTIA E ILUMINAÃ‡ÃƒO: ALCIDES MORAIS
GRAVAÃ‡ÃƒO: TC STÃšDIO
SUPERVISÃƒO: THINO TESKE
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