
Pensando em democratizar o acesso a produções artísticas e atividades formativas do
teatro musical, o 1º Festival de Teatro Musical de Niterói surge como uma nova
proposta cultural na cidade.

Por 5 dias, o Festival vai oferecer oficinas, palestras e apresentações, com o objetivo
de aproximar profissionais, estudantes e apreciadores do teatro musical de Niterói e
região, celebrando e encorajando o desenvolvimento da arte e da cultura.

Este projeto foi selecionado na Chamada Pública "Fomentão" nº 05/2021 da Prefeitura
de Niterói e Secretaria Municipal das Culturas.

Todos os eventos serão gratuitos, buscando facilitar o acesso às vivências artísticas
e incentivar a participação popular no universo do teatro musical.

A arte, em sua totalidade, jamais se apresenta de forma linear. E como uma
manifestação cultural tão potente, o teatro musical viaja por diferentes caminhos, entre
música, dança, interpretação e os mais diversos talentos, levando a um destino em
comum: o espetáculo.

Apresentações
As apresentações do 1º Festival de Teatro Musical de Niterói serão no Teatro
GayLussac, nos dias 26, 27, 28 e 29 de julho de 2022, às 19h30min

As inscrições para participação no festival estão abertas a grupos e companhias de
teatro de todo Brasil que estejam interessados em se apresentar, até o dia 30 de junho
de 2022.

As demais regras e requisitos para inscrição devem ser consultados no Edital de
Chamamento do festival, no site: scuoladicultura.com.br/ftm-nit.

Participações
O 1º Festival de Teatro Musical de Niterói contará com a presença de profissionais de
relevância  na cena cultural  dos  estados  do  Rio  de Janeiro  e de São  Paulo, com  o
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dedicado exclusivamente a produções de teatro musical.

Renata Borges é a produtora teatral à frente da Touché Entretenimento, uma das
maiores produtoras de musicais do país, e já trouxe ao Brasil algumas das montagens
mais famosas do mundo, como ‘Peter Pan’ e ‘Cinderella’.

Ney Madeira é figurinista, cenógrafo e arquiteto, com mais de 30 anos de experiência
em cenários e figurinos de espetáculo, além de diversas premiações, como o Botequim
Cultural, quando venceu a categoria Melhor Figurino pelo musical ‘A Cor Púrpura’.

Duda Maia é coreógrafa e diretora teatral com diversos sucessos na carreira, como o
premiado musical ‘A Gaiola’ e ‘Elza’, que celebra a história de Elza Soares, e pelo qual
venceu o Prêmio CESGRANRIO na categoria Melhor Direção. 

Oficinas e palestras
Pensando, ainda, em estimular o fluxo de pessoas motivadas por atividades culturais na
cidade, as atividades do festival incluem uma série de encontros na Scuola Di Cultura
– espaço idealizador de todo este projeto – para oficinas e palestras com os convidados
citados, durante os cinco dias de festival.

Em 25 de julho, o tema do encontro com Duda Maia será "Criação pelo movimento". Em
26 de julho, o tema do encontro com Renata Borges será "Mercado de Musicais". Em
27 de julho, o tema do encontro com Ney Madeira será "Aspectos do Figurino no
Teatro". E em 28 de julho, o tema do encontro com Marllos Silva será "Processo de
criação de um musical".

Convidamos profissionais, estudantes e interessados de todo o Brasil a engajarem
em todos os eventos. Dos bastidores ao abrir das cortinas, prezamos pela troca de
boas práticas do universo das artes. Para participar, inscreva-se no site.

Interpretação da Canção
Essa  oficina  prática vai  abordar o método de  estudo,  preparação e  interpretação  da

objetivo de compartilhar experiências e, também, profissionalizar a todos
interessados:

Marllos Silva é diretor, dramaturgo, produtor e um importante nome do
teatro musical brasileiro. Marllos é criador do Prêmio Bibi Ferreira,
considerada a mais importante premiação de teatro musical do país, e
criador do  Festival  Paulista  de Teatro  Musical, primeiro  festival  do país
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como base o sistema Stanislavsky e o Método Meisner de interpretação.

A oficina aborda o estudo da canção dividido em 5 fases:
A canção; O monólogo; O ritmo; A melodia; Gestos e Focos.
Para participar, inscreva-se no site do festival.

Scuola Di Cultura
Com a premissa “Arte para viver melhor”, a Scuola Di Cultura é um centro cultural em
Niterói, que abraça a arte em suas mais variadas vertentes. O espaço, que começou
como um teatro, hoje reúne aulas de interpretação, música, desenho e costura, além de
oficinas de cerâmica, produção textual e curso de italiano completo; entre outros.

O centro cultural, agora, apresenta o projeto 1º Festival de Teatro Musical de Niterói,
buscando incentivar esse mercado na região, não só como forma de desenvolvimento
cultural, mas também comunitário para a cidade.

Toda a realização foi pensada em locais que facilitarão o livre acesso de idosos e
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e para incentivar a sustentabilidade e
renovação dos profissionais das artes cênicas, garantindo a promoção da diversidade
estética, conforme identificado na Carta de Direitos Culturais de Niterói.
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canção desenvolvido, usando como diretrizes os métodos do Prof. David
Brunetti, (autor do livro Acting Song), desenvolvido e muito difundido pelas
escolas de teatro musical nos EUA.

Cada um dos itens abordados durante o desenvolvimento do estudo da
canção são ferramentas que fornecem uma gama de conhecimentos,
oferecendo suporte para o ator durante a sua interpretação. O Método usa 


