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Branca de Neve - Existe AlguÃ©m mais Bela d
Sinopse:
Temas Abordados: Amizade, CobiÃ§a, Inveja, Vaidade, UniÃ£o e Cuidado com estranhos e com o
que lhe oferecem.
Branca de Neve crescia e a cada dia ficava mais bonita, encantadora e meiga. Todos gostavam
muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita que ela.
MÃ¡ e invejosa, a rainha mandou chamar seu melhor caÃ§ador e ordenou a ele que matasse a
princesa e trouxesse seu coraÃ§Ã£o numa caixa. Fiel ao pai de Branca, o carrasco caÃ§ador,
nÃ£o conseguiu cumprir com a ordem da Rainha deixando a menina fugir. Durante a fuga pela
floresta, Branca de Neve encontra a cabana dos sete anÃµes, que passam a protegÃª-la das
maldades da rainha.
Tempos depois, a rainha mÃ¡ descobre que Branca de Neve continua viva. EntÃ£o, transforma-se
em uma horrÃ-vel senhora vendedora de frutas para oferecer Ã jovem Branca uma maÃ§Ã£
envenenada, fazendo com que ela caia no sono profundo da morte. Alertados pelos animais da
floresta, os anÃµes foram correndo atÃ© a cabana enquanto a rainha fugia. Eles encontraram
Branca de Neve caÃ-da, como se estivesse dormindo. Colocaram-na numa clareira e ficaram
velando-a noite e dia, na esperanÃ§a dela acordar. O prÃ-ncipe do reino vizinho quando viu a
beleza de Branca de Neve pediu aos anÃµes que o deixassem beijÃ¡-la. Os anÃµes concordaram,
e quando o prÃ-ncipe a beijou com um beijo de amor, conseguiu desfazer o feitiÃ§o e acordar a
princesa. Branca de Neve ao despertar do sono da morte se apaixonou pelo seu prÃ-ncipe
salvador e partiu com ele para um castelo distante onde se casaram e foram felizes para sempre.
Faixa EtÃ¡ria: 02 a 10 anos

Ficha tÃ©cnica:
PEÃ‡A: BRANCA DE NEVE EM, EXISTE ALGUÃ‰M MAIS BELA DO QUE EU?
GÃŠNERO: MUSICAL INFANTO-JUVENIL
AUTOR: IRMÃƒOS GRIMM
ADAPTAÃ‡ÃƒO E SUPERVISÃƒO GERAL: THINO TESKE
DIREÃ‡ÃƒO: SEBASTIÃƒO APOLLÃ”NIO E THINO TESKE
ARRANJOS: OLI DEMUTTI
MÃšSICAS: THINO TESKE
COREOGRAFIA E EXPR. CORPORAL: CÃ•SSIO VALERO
CENÃ•RIOS: 3R ARTES E AEROGRAFIA

FIGURINOS: SANDRO GATTONE
SONOPLASTIA/ILUMINAÃ‡ÃƒO: ALCIDES MORAIS
GRAVAÃ‡ÃƒO: TC STÃšDIO
PRODUÃ‡ÃƒO: ALA COMPANHIA DE THEATRO E ARTES

