Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

#EditaisSetoriais - Grupo Vilavox celebra 17 anos com temporada de shows
na Casa Preta
Notícias
Postado em: 13/12/2018 13:00

As oito apresentações acontecerão na Casa Preta, no Dois de Julho. Ingressos a R$ 10,00 e R$
5,00

Com o nome de Trilhas do Vilavox, o grupo de teatro Vilavox prepara uma grande celebração para
comemorar os 17 anos de grupo com muita música e teatro. Os shows acontecem nos dias 6 a 9 e
13 a 16 de dezembro, de quinta a sábado às 20h, e aos domingos às 20h, com ingressos a R$10,00
e R$ 5,00, no Teatro da Janela, um dos novos espaços da Casa Preta, residência do grupo
localizada no Dois de Julho.
As oito apresentações trazem músicas do repertório dos espetáculos do grupo, assinadas por
Jarbas Bittencourt, Gordo Neto, Roberto Brito dos Santos e Marcio Marciano. O projeto é apoiado
pelo Edital Setorial de Apoio a Grupos e Coletivos Culturais da Fundação Cultural do Estado
(Funceb/SecultBa).
A cenografia de Trilhas do Vilavox foi pensada por Ana Kalil para resgatar itens e elementos dos
espetáculos do repertório do Grupo, assim como as soluções de Rino Carvalho para os figurinos,
maquiagens e adereços que serão usados pelos atores-cantores.
A exemplo da montagem de 2001, o show passeia pelas memórias e desemboca num álbum para o
registro das músicas a ser disponibilizado nas plataformas streaming. O lançamento está previsto
para o dia 15 de dezembro, depois do show.
Vox da Cena - Além do show e do álbum musical, o grupo lança dentro deste mesmo universo da
música e do teatro, a nova edição da Revista Vox da Cena. Em formato digital, com clips criados por
editores de vídeo convidados, o repertório musical e cênico do grupo encontra na criação de cada
editor, uma nova plataforma para a fruição destes conteúdos, além de ressignificá-los, somando aí
música, teatro e audiovisual. Além dos clipes, textos curtos, depoimentos e entrevistas estarão
presentes na revista.
Trilhas do Vila - São 17 anos de atividade do grupo soteropolitano que nasceu em 2001 como um
coro performático no espetáculo Trilhas do Vila. Essa montagem contou com a direção de Gordo
Neto e reuniu as composições de Jarbas Bittencourt, para as peças do Teatro Vila Velha.
Segundo o ator e diretor do grupo Vilavox, Gordo Neto, "faremos uma apresentação com músicas
desses 17 anos, é a história do nosso grupo, uma retomada, um ciclo. Um grupo que tem tido ao
longo de todos esses anos uma extrema importância, até para o teatro brasileiro. Vejo também
como uma forma de resistência, de se estar em cena ao longo de tanto tempo e de não estar
enquadrado no mercado", diz.
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Assim como no passado, o Grupo Vilavox apresentará um show multimídia, que mistura memória,
sangue, suor e teimosia, com direção musical de Leonardo Bittencourt. Além dos integrantes do
Vilavox, convidados e ex integrantes do grupo, músicos e cantores cantam e tocam ao vivo e
acompanhados por bases eletrônicas, ambientados por imagens em vídeo.
Serviço:
Show Trilhas do Vilavox
Quando: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 e 16 de dezembro, de quinta a sábado, às 20h; e aos domingos, às
19h
Onde: Teatro da Janela, Casa Preta (Rua Areal de Cima, nº 40, Largo Dois de Julho)
Ingresso: R$10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia)
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