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Nota de Imprensa 

 
Las Brujas Cia de Teatro comemora cinco anos com 

programa especial no Santander Cultural  
 
  

■ Na reta final de 2016, unidade de cultura do Santander oferece atividades gratuitas 
de artes visuais, música, cinema, teatro, yoga, expressão corporal e ação educativa. 

 
 
Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016 – No próximo domingo, dia 18 de dezembro, a partir 
das 14h, o Santander Cultural recebe a Las Brujas Cia de Teatro para celebrar cinco anos do 
grupo. A companhia de teatro, criada em 2011 em Porto Alegre, comemora a data com um dia 
repleto de atividades culturais e formativas, todas com entrada gratuita: teatro, yoga, expressão 
corporal, artes visuais e muito mais. A coordenação do grupo de artes integradas é assinada 
pelas artistas Lolita Goldschmidt, Caroline Vetori e Angela Cagliari, além da colaboração de 
profissionais de diferentes áreas da cultura. 
 Paralelamente, está ocorrendo uma programação totalmente gratuita que resgata 
vivências e emoções ligadas ao Natal: Árvore de Natal, bandinha inspirada nas Marching 
Bands de New Orleans e a oficina Croché de Dedo. Vale destacar que a mostra Simões 
Lopes Neto– onde não chega o olhar prossegue o pensamento está em cartaz até 18/12. 
Datas de recessos de final de ano e carnaval estão no final do documento.  
   
PROGRAMAÇÃO LAS BRUJAS CINCO ANOS 
Dia 18 de dezembro, domingo, a partir das 14h, no Santander Cultural 
Aberto ao público para todas as idades 
14h30 – Oficina de Artes Integradas para crianças (yoga, teatro e artes visuais) com Angela 
Cagliari, Caroline Vetori e Lolita Goldschmidt (duração 2h30) 
16h – Yoga para adultos com Lolita Goldschmidt (duração 1h) 
17h – Momento Musical com DJ Damon – (duração 1h) 
18h – Apresentação do Teatro de Bolso “Mani Manioca” com Las Brujas – (duração 30min) 
18h30 – Parabéns Bruxesco 
  
Oficina de Artes Integradas para crianças (yoga, teatro e artes visuais) 
A oficina proporcionará aos participantes o contato com os princípios básicos das artes em 
questão. Será desenvolvido um trabalho que compreende  técnicas corporais, jogos teatrais, 
improvisações, trabalhos manuais, dentre outros, sempre fomentando o diálogo entre yoga, 
teatro e artes visuais. Neste exercício de integração artística os participantes serão convidados 
a investigar suas possibilidades criativas. 
Ministrantes: Angela Cagliari, Caroline Vetori e Lolita Goldschmidt, as ministrantes são 
artistas, pesquisadoras e professoras das áreas que compreendem a oficina. 
Local: sala multiuso  
Quando: domingo, 18 de dezembro 
Horário: 14h30 (duração 2h30) 
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Vagas: 20 
Faixa etária: 09 a 12 anos 
Necessidades técnicas: roupas confortáveis que permitam movimento.  
Inscrições: Santander cultural pelo telefone (51) 32875941  
  
Vivência de Yoga para adultos 
A proposta visa desenvolver um olhar atento e sensível para as possibilidades corporais e 
energéticas dos participantes através do Yoga. Propõe-se a criação de um espaço de conexão 
corpo/mente para o autoconhecimento e investigação de suas possibilidades de expressão 
para um bem viver. 
Ministrante: Lolita Goldschmidt é atriz, pesquisadora e professora de Yoga 
Local: sala multiuso  
Quando: domingo, 18 de dezembro 
Horário: 16h (duração 1h) 
Vagas: 20 
Faixa etária: a partir de 16 anos 
Necessidades técnicas: roupas confortáveis que permitam movimento. Aconselha-se trazer 
uma toalha ou tapete para a prática do Yoga. 
Inscrições: Santander cultural pelo telefone (51) 32875941 
  
Momento Musical 
Uma hora de seleção musical. A proposta tem o intuito de criar um espaço de encontro e trocas 
culturais com os participantes.  
Dj: Damon Meyer. Especialista em música brasileira e latinidades. 
Local: sala multiuso  
Quando: domingo, 18 de dezembro 
Horário: 17h (duração 1h) 
Lotação: 60 lugares 
Faixa etária: livre 
Inscrições: distribuição de senhas uma hora antes 
  
Teatro de Bolso “Mani Manioca”  
A Lenda Indígena da mandioca é a inspiração deste trabalho que parte do desejo de contar 
algumas das histórias dos tão diferentes povos que compõe a diversidade cultural no nosso 
país. De forma lúdica e divertida os atores utilizam diferentes linguagens para compor a trama, 
criando um elo com o mundo da criança para a apresentação das culturas abordadas. 
Grupo: Las Brujas Cia de Teatro e Artes Integradas 
Local: sala multiuso  
Quando: domingo, 18 de dezembro 
Horário: 18h 
Duração: 30min 
Lotação: 60 lugares 
Faixa etária: livre 
Inscrições: distribuição de senhas uma hora antes do espetáculo. 
 
PROGRAMAÇÃO DE NATAL 
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Àrvore de Natal com apresentações da Brass Band 
Datas: 12, 14, 16, 19 e 21 de dezembro (2ª, 4ª e 6ª) 
Horários: 12h, 15h e 18h 
Local: em frente ao Santander Cultural 
Atração: inspirada nas Marching Bands de New Orleans, a Brass Band foi criada pelo produtor 
musical Fabiano Rodrigues para atuar em movimento, interagindo junto ao público. A banda 
interpreta temas natalinos e clássicos do jazz e da música francesa e faz um percurso na rua, 
nas proximidades do prédio. 
Entrada franca  
 
Oficina de Croché de Dedo 
Datas: 14/12  
Horário: 14h às 17h 
Local: Atelier Ação Educativa – andar G 
Atração: ministrada pelos integrantes do Coletivo Tramando Arte, propõe a produção de um 
festão de natal utilizando a técnica de croché de dedo com ponto cordoné e decorado com 
bolinhas natalinas e fita mimosa 
Inscrições: 3287-5941 (gratuito) 
 

Final do Ano – de 24 de dezembro de 2016 a 02 de janeiro de 2017 
<< o Santander Cultural funciona até 23/12 (sexta) e reabre em 03/01 (terça) 
<< a programação de verão (Cinema e Música) inicia em 10 de janeiro 
 
Carnaval – de 24 de fevereiro a 06 de março de 2017 
<< o Santander Cultural funciona até 23/02 (quinta) e reabre em 07 de março (terça) 

 

Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 | Centro Histórico 
Porto Alegre  RS  Brasil  90010-191 
Telefone: 51 3287.5500 
scultura@santander.com.br | www.santandercultural.com.br 
 
Horário de funcionamento 
Ter a sábado, das 10h às 19h 
Domingos, das 13h às 19h 
Bilheteria: ter a dom, das 14h às 19h 
Não abre aos feriados 
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Mariele Salgado Duran  
(51|) 3217-3401 | 9189-8847 
e-mail: assessoria@marielesalgado.com.br 
(11) 3553-7061/5157/5166/5244 
e-mail: imprensa@santander.com.br / www.santander.com.br 
twitter.com/santander_br / SAC0800 762 7777 /Ouvidoria: 0800 726 03 
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