Rede de Supermercados Pague Menos
e Teatro GT promovem “Festival Diversão”
O evento reunirá gastronomia, música, teatro
e diversas atrações para todos os públicos.

Nova Odessa, 15 de fevereiro de 2016 – A primeira edição do Festival Diversão será realizada na cidade de
Americana e marca o início de comemoração de 10 anos da Teatro GT. Em parceria com a Secretaria Municipal
de Cultura de Americana, Cervejaria Kalango e Rede de Supermercados Pague Menos, o evento acontecerá de
19 a 28 de Fevereiro nas imediações do Teatro Municipal Lulu Benencase, com 14 diferentes atrações garantindo
diversão para todos os públicos.
Em frente ao teatro serão montados dois espaços gourmet: um destinado aos melhores food trucks da região e
uma vila gourmet com conceituados restaurantes da cidade que prometem pratos especiais para o festival.
No teatro, atrações como Marco Luque, Matheus Ceará e o show infantil do Patati Patatá já estão com ingressos
quase esgotados. As atrações se estendem com a programação gratuita com show de MPB, happy-hour com
DJs, espaço infantil com interação para pais e filhos e um workshop sobre harmonização de vinhos. Toda
programação do festival já está disponível pelo site www.festivaldiversao.com.br ou pelo canal de inscrições e
compras www.bilheteriarapida.com.br/festivaldiversao. Mais Informações: 0800 735 0550.

Confira a programação:
1º Semana – 19 a 21/Fevereiro
Espaço Gastronômico
Sexta: 18h a 00h / Sábado 14h a 00hh / Domingo das 11h as 20h.

Food Truck: Speed Joe (hambúrguer), Porchetta e cia (carne de porco), Clássicos Hot Dog (cachorro quente),
Autêntico (lanche no pão de queijo), Molhos Caseiros (massas artesanais), Yes Coxiña (salgadinhos e molhos
especiais), Tutti Cone Yes Pizza (pizzas em cone e tradicionais), Amore Churros (churros), Batata Legal, Imperador
Cartola (yakisoba), Tenda Latina (ceviches e comidas latinas), Allameda Karamello (doces), Na Estrada (wraps),
Mamma Korina (massa italiana artesanal), Lambretta’s Bike (churrasco e refeições rápidas) e Cup n’Cake
(cupcake).

Vila Gourmet Americana: Les Deux: Com uma gama variada de pratos deliciosos, uma das especialidades da
chef Talita é o risoto, que figura em diversas combinações no cardápio do restaurante. Joseba: Com a base da
culinária mediterrânea e espanhola, as especialidades do restaurante figuram entre Tapas e Paellas que te levarão
a uma verdadeira viagem gastronômica. Sim Cheff: Com especialidade no preparo de proteínas, o restaurante
oferece diversos pratos com carnes brancas, vermelhas e peixes. O passeio gastronômico ainda envolve pratos
preparados com soja texturizada e opções vegetarianas.

19/fevereiro – Sexta-Feira às 21h
LOUNGE
HAPPY HOUR CERVEJARIA KALANGO
18h - DJ GUTTO MAIA
Um dos mais respeitados DJs de Americana e região, iniciou sua participação na noite em 1990 aos 14 anos
tocando em reuniões de amigos, quando desde cedo teve seu feeling inclinado à house music. Aos 16 anos
tornou-se DJ residente de uma das casas mais conceituadas da região, a My Way, por um período de nove anos.
Durante sua trajetória em casas como Pale Bier, Croco, Limelight, Pink Elephant, Paparazzo, Sub Club já tocou
com DJs como Victor Mora, Carlo Dallanese, Paolo Mojo, Dave the Drummer, Gui Boratto, entre outros ENTRADA GRATUITA

PALCO LULU BENENCASE
21H - TAMO JUNTO! (com Marco Luque) - O apresentador e humorista Marco Luque apresenta seu stand-up
comedy "Tamo Junto!", eleito pelo público como melhor comédia stand up de 2009. No repertório do artista estão
piadas e histórias sobre o cotidiano e relacionamentos, além de improvisação com a plateia.
Ingresso à parte: R$ 30,00 (promocional até 1 dia antes) / R$ 30,00 (meia-entrada) / R$ 60,00 (apenas no dia)

20/fevereiro – Sábado

ADEGA PAGUE MENOS ( Piso Superior do Teatro)
16H – DEGUSTAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DE VINHOS - Venha conhecer grandes rótulos dos principais
países produtores e aprenda ainda a harmonizar em diferentes ocasiões. A sommelier da Rede Pague Menos
Fabiane Cardoso levará a sua equipe para tirar todas as dúvidas referente à bebida dos deuses! Encontro incrível
para você degustar e conhecer mais sobre vinhos. Inscrição gratuita e individual, sendo uma por CPF.
Inscrições Gratuitas pelo site > www.bilheteriarapida.com.br/festivaldiversao

PALCO LUAL MPB
18h – Show com Gustavo Espínola & Banda: O cantor, instrumentista e compositor Gustavo Spínola apresenta
“Mares, Rio”, seu primeiro trabalho autoral. São nove faixas que expressam um som de grande sensibilidade,
resultado de parcerias muito especiais. É como se, em pleno interior de São Paulo, na cidade de Americana,
nascesse um movimento musical que já começa no mesmo nível de qualidade de artistas como 5 a Seco e Hugo
Branquinho. - ENTRADA GRATUITA

PALCO LULU BENENCASE
21H - MATHEUS CEARÁ, INÉDITO PRA QUEM NUNCA VIU! – Matheus Ceará, um dos personagens de maior
sucesso do programa “A Praça é Nossa”, do SBT, apresenta seu novo show "Matheus Ceará, inédito para quem
nunca viu!". A novidade é que neste show ele estará sozinho em cena, contando também as histórias que viveu e
ouviu nas muitas viagens que tem feito pelo Brasil.
Ingresso à parte: R$ 25,00 (promocional até 1 dia antes) / R$ 20,00 (Clientes Unimed e Supermercados Pague
Menos) R$ 25,00 (meia-entrada) / R$ 50,00 (inteiro - apenas no dia)

21/fevereiro – Domingo
ESPAÇO DANÇARTE ( Saguão Teatro Lulu Benencase )
12h as 15h - INTERAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS – CIRCO E DANÇA TWIST. Que tal uma aula divertida
com seu filho sobre dança e circo. O saguão do Teatro Lulu Benencase vai se transformar em um ambiente
interativo para pais e filhos aprenderem e se divertirem coma arte da dança, música e circo. É um momento único
com garantia de muita diversão entre pais e filhos através da alegria do circo e da dança. Terá aulas rápidas e
interações especiais criadas pelos professores da conceituada academia “ Espaço Dançar”, “Moov” e “Twistt –
Dança, Movimento e Arte” de Americana. Um domingo único na vida de vocês. Reserve seu horário e depois
aproveite para saborear a gastronomia Kids que preparamos para seus filhos no espaço de food truck do Festival
Diversão”
Inscrições Gratuitas pelo site > www.bilheteriarapida.com.br/festivaldiversao

PALCO LULU BENENCASE
16h - MUSICAL DO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO - “Musical do Sítio do Pica Pau Amarelo” foi lançado em
fevereiro de 2014 e já atingiu mais de 1,5 milhão de espectadores de norte a sul do Brasil. Na história, Pedrinho
escondeu o tesouro do sítio em um lugar que só ele conhecia. Quando ele conta seu segredo para a turma
(Emília, Narizinho e Visconde), a malvada Cuca ouve tudo, resolve raptar Pedrinho e pedir o misterioso tesouro
como resgate.
Ingresso à parte: R$ 25,00 (promocional até 1 dia antes) / R$ 20,00 (Clientes Unimed e Supermercados Pague
Menos) R$ 25,00 (meia-entrada) / R$ 50,00 (inteiro - apenas no dia)

2º SEMANA – 26 a 28/Fevereiro
Espaço Gastronômico
Sexta: 18h a 00h / Sábado 14h a 00hh / Domingo das 11h as 20h.
Food Truck: Speed Joe (hambúrguer), Autêntico (lance no pão de queijo), Caixote das Confissões (hambúrguer e
espetinhos), Sorella (massas italianas caseiras), Tasty Burger (hambúrguer), La Mia Pasta (massas italianas
caseiras), La Pasta Loca (massas italianas caseiras), Mr. Batata, La Cubanita (comida latina), Crepe de Paris
(crepes), Amore Churros (churros), Allameda Karamello (doces), Mais Brigadeiros (brigadeiros) e Cup n’Cake
(cupcake).
Vila Gourmet Americana: Les Deux, Joseba e Sim Cheff.

26/fevereiro – Sexta
LOUNGE
HAPPY HOUR CERVEJARIA KALANGO
18h - DJ TÉO BRASIL
Em contato com a música desde sua infância e movido pela sua paixão pela música eletrônica, fez um curso de
DJ e desde então agita pistas e festas com seu repertório animado e recheado com os hits do momento. Já foi
residente de vários clubs em Campinas. Téo Brasil deixa bem claro que pra ele o mais importante é tocar de
cabeça erguida vendo a pista bombar. “O mais importante é que o público se divirta, toco pra eles”. - ENTRADA
GRATUITA

PALCO LULU BENENCASE
21h - SE FOSSE FÁCIL, NÃO TERIA GRAÇA (com Nando Bolognesi) – O ator, diretor e escritor Nando
Bolognesi conta sua trajetória. Aos 21 anos de idade, o artista aprendeu a enfrentar limitações impostas por uma
doença degenerativa e progressiva, a Esclerose Múltipla. Neste monólogo, ele provoca risos e emoção ao mostrar
como dificuldades podem ser transformadas em alegrias, desafios e realizações, e convida a refletir sobre a vida, a
morte e a existência humana. - Entrada Gratuita mediante a doação de 1L de leite.
27/fevereiro – Sábado
ADEGA PAGUE MENOS ( Piso Superior do Teatro)
16H – DEGUSTAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DE VINHOS - Venha conhecer grandes rótulos dos principais
países produtores e aprenda ainda a harmonizar em diferentes ocasiões. A sommelier da Rede Pague Menos
Fabiane Cardoso levará a sua equipe para tirar todas as dúvidas referente à bebida dos deuses! Encontro incrível
para você degustar e conhecer mais sobre Vinhos. Inscrição gratuita e individual, sendo uma por CPF.
Inscrições Gratuitas pelo site > www.bilheteriarapida.com.br/festivaldiversao
PALCO LUAL MPB
18h – Show com Taïs Reganelli: Taïs Reganelli nasceu em Berna, na Suíça, onde iniciou sua relação com a
música. Sua carreira como cantora começou quando tinha apenas 9 anos. Entre o Brasil e a Europa, Taïs passou
uma temporada na Itália aproveitando para aperfeiçoar sua voz e compor canções que marcariam seu trabalho
adiante. Ao longo de mais de 15 anos de carreira formou um duo com o violonista e compositor Henrique Torres.
Desta parceria resultaram dois CDs com tiragens esgotadas, além de inúmeros shows pelo Brasil, Europa,
América Central e participação em discos de outros artistas. - ENTRADA GRATUITA
PALCO LULU BENENCASE
21H - ABBA MAJESTÄT – Espetáculo musical “ABBA MAJESTÄT” combina vocais impressionantes, com
musicalidade ao vivo de alta qualidade e harmonias perfeitas meticulosamente recriadas, trajes autênticos e
réplicas fiéis que compõem mudanças de figurino hipnotizantes do fenômeno POP dos anos 70.
R$ 25,00 (promocional até 1 dia antes) / R$ 20,00 (Clientes Unimed e Supermercados Pague Menos) R$ 25,00
(meia-entrada) / R$ 50,00 (inteiro - apenas no dia)

28/fevereiro – Domingo

ESPAÇO DANÇARTE ( Saguão Teatro Lulu Benencase )
12h as 15h - INTERAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS – CIRCO E DANÇA TWIST. Que tal uma aula divertida
com seu filho sobre dança e circo. O saguão do Teatro Lulu Benencase vai se transformar em um ambiente
interativo para pais e filhos aprenderem e se divertirem com a arte da dança, música e circo. É um momento único
com garantia de muita diversão entre pais e filhos através da alegria do circo e da dança. Terá aulas rápidas e
interações especiais criadas pelos professores da conceituada academia “ Espaço Dançar”, “Moov” e “Twistt –
Dança, Movimento e Arte” de Americana. Um domingo único na vida de vocês. Reserve seu horário e depois
aproveite para saborear a gastronomia Kids que preparamos para seus filhos no espaço de food truck do Festival
Diversão”
Inscrições Gratuitas pelo site > www.bilheteriarapida.com.br/festivaldiversao

PALCO LULU BENENCASE
16h A VIDA É BELA (com Patati & Patatá) – Os fãs da dupla de palhaços mais amados do Brasil, “Patati &
Patatá”, acabam de ganhar um show especial baseado no novo CD e DVD "A vida é bela", fenômeno entre a
criançada, com as novas músicas que já são sucesso: "Ronco do vovô", "Vem bambolear", "O mestre mandou", "A
vida é bela", "Tudo o que eu preciso", "A, E, I, O, U".
R$ 30,00 (promocional até 1 dia antes) / R$ 30,00 (meia-entrada) / R$ 60,00 (apenas no dia)

Serviço
Americana
“Festival Diversão” – 19 a 28 de Fevereiro
Teatro Municipal Lulu Benencase
End: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol
Informações: (19) 3461-3045 – www.teatrogt.com.br
Vendas
Bilheteria do Teatro - R. Gonçalves Dias, 696 - Jardim Girassol – F: (19) 3461-3045
Nobel Tivoli Shopping SBO: (19) 3473-0505 (com taxa de conveniência)
Pela internet: www.bilheteriarapida.com.br/teatrogt
Call Center: 0800-735 0550
Regras para Meia-Entrada (Válidas somente para o dia do espetáculo)
Estudantes (Com Cartão da Instituição Educacional com data de validade ou Boleto – Atestado de Matricula do
mês vigente)
Idosos e Terceira Idade (Cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos)
Professores Rede Pública (Holerite ou Documento que comprove)

Regras Promocionais (Válidas somente para o dia do espetáculo)
CLUBE GT – Os sócios do Clube GT tem 50% de desconto mediante cartão.
Clientes Supermercados Pague Menos – 50% de desconto apresentando flyer promocional. Limite de 100
ingressos por apresentação, válido somente para compra antecipada.
Associados UNIMED - 50% de desconto apresentando o cartão de segurado na hora da compra. Para aquisições
pela internet, apresentar o mesmo na hora do espetáculo. Válido somente para o titular.

