


APRESENTAÇÃO

Melhor amigo ou Namorado? é um espetáculo de teatro musical

voltado para o público pré-adolescente e adolescente. Criado por

Lulu Joppert e Emanuel Jacobina, ambos com grande

experiência com o público jovem – ela como cantoterapeuta,

preparadora vocal e psicóloga, e ele como escritor e dramaturgo,

um criadores do seriado adolescente Malhação (Rede Globo) –

Melhor amigo ou Namorado? é um espetáculo leve e divertido,

com música de qualidade apresentada ao vivo, numa sequência de

canções que move uma história romântica com final feliz, através de

personagens originais com quem o público jovem vai se identificar

facilmente.

A ficha técnica inclui profissionais de reconhecida competência,  

dentre os quais se destacam, além dos autores Lulu Joppert e  

Emanuel Jacobina, o cenógrafo Marcos Flaksman e a empresa  

produtora e coordenadora do projeto, a Turbilhăo de Ideias  

Entretenimento.
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Melhor Amigo ou Namorado? conta a história de 6 adolescentes empenhados

na missão de preparar um musical para a apresentação de final de ano da escola.

Entre as tarefas de realizar o musical e enfrentar os dilemas típicos da idade, esses

adolescentes evoluem vertiginosamente ao longo do espetáculo que mescla a ficção

que estão criando e suas próprias histórias. Como são alunos de uma escola bilíngue,

incluem na sua peça algumas canções brasileiras e várias de língua inglesa, num

roteiro que inclui as canções de maior sucesso com o público dessa faixa etária. Em

Melhor Amigo ou Namorado? serão apresentadas desde músicas de veteranos

como The Doors, Stevie Wonder, Madonna, George Michael e Marvin Gaye

até dos atuais Bruno Mars, Justin Bieber, Pink, Cee Lo Green, passando por

ícones pop como Taylor Swift e Miley Cyrus, todas bem conhecidas de nosso

público-alvo.

SINOPSE



MELHOR AMIGO OU NAMORADO?
será apresentado por um elenco de 6 atores / cantores / bailarinos jovens (3 rapazes e 3

moças), sendo que alguns serão escolhidos através de audições a serem amplamente

divulgadas, e 3 músicos (teclado, baixo e bateria).
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Sua montagem e primeira temporada estão previstas para  

acontecer em um teatro do Shopping da Gávea, no Rio de  

Janeiro, podendo depois seguir em temporadas e turnês por  

todo o país.

Com a finalidade de dialogar com o universo de seu  

público alvo – os pré-adolescentes e adolescentes –,  

a concepção artística procurará utilizar recursos  

tecnológicos, entrecruzando as linguagens teatral e  

musical com o vídeo e outras mídias.



POR QUÊ?
Que o teatro possa refletir os anseios, os conflitos, os questionamentos que cercam o

universo adolescente – essa é a nossa intenção. Nosso público é formado por jovens de

uma faixa etária que é de transição: não estão mais no grupo das crianças e ainda não

pertencem ao grupo dos adultos, mas carregam ao mesmo tempo características desses

dois grupos, embora as recusem.

O projeto Melhor Amigo ou Namorado? é uma oportunidade para esse público de

encontrar em um espetáculo de teatro musical um lugar de conexões e pertencimento, em

que se unem arte e lazer, prazer e reflexão. Nesse espaço de sonho e ilusão, que transcende

a vida cotidiana, e que ao mesmo tempo remete diretamente aos assuntos encarados no

dia a dia, esse público vai vivenciar uma experiência que, de modo divertido e lúdico, tratará

de temas que fazem parte dos seus interesses, das suas conversas, dos seus embates

pessoais: o amor e a gravidez na adolescência; a responsabilidade com a própria vida e a

morte precoce e violenta no trânsito; a amizade e as traições; a lealdade e o compromisso

consigo mesmo, com seus desejos e com os outros.



A MÚSICA

Im
a
g
e
m

 m
e
ra

m
e
n
te

 i
lu

s
tr

a
ti
v
a
.

Os adolescentes têm necessidade de encontrar seus pares

e de pertencer a uma “tribo”, e a música é uma ferramenta

valiosanesse processo. A ligaçãoafetivadoadolescentecom

a música é muito grande, por ser um poderoso instrumento

de expressão de ideias e sentimentos. Por isso, um

espetáculo musical com as canções que fazem parte de

seu playlist possui uma grande força de diálogo com esse

público.

O espetáculo é uma oportunidade para que as empresas

patrocinadoras dialoguem com este público tão especial,

mas tão pouco privilegiado no mercado teatral brasileiro.



FICHA TÉCNICA
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Autores: Lulu Joppert e Emanuel Jacobina

Direção: A definir

Direção musical: A definir  

Cenário: Marcos Flaksman  

Figurinos: Renata Simon  

Iluminação: Daniela Sanchez

Atores: 6 atores (4 atores serăo escolhidos em audiçőes)  

Músicos: 3 a serem escolhidos (teclado, baixo e bateria)  

Direção de produção: Gustavo Nunes

Produção e administração: Turbilhăo de Ideias Entretenimento



RELACIONAMENTO COM CLIENTES/FORNECEDORES:

Convites por apresentação:

Cota APRESENTA: 15 convites duplos + 01 sessão exclusiva;  

Cota PATROCÍNIO: 07 convites duplos;

Cota APOIO: 03 convites duplos.

CONTRAPARTIDA SOCIAL/AMBIENTAL:

Doação de 10% dos ingressos a entidades carentes ou escolas 

públicas  (poderão ser indicadas entidades parceiras do patrocinador);

Palestra gratuita ao público no teatro para falar do processo de criação  

do espetáculo;

Publicação de ações de responsabilidade ambiental no folder do espetáculo;

Inserção da instrução de reciclagem em todo o material impresso para o  

projeto.

CONTRAPARTIDAS



Direito de gravar 1 ensaio dos artistas participantes do projeto para ser utilizado pelo  

patrocinador na divulgação do projeto, com custos do Patrocinador;

Agradecimento dos artistas ao patrocínio no final das apresentações (chancela APRESENTA);

Cessão do uso da imagem de todos os artistas em ensaios, shows e entrevistas, quando

possível, para ser utilizado nas Redes Sociais.

Após a realização de todas as apresentações, entrega de vídeo de no mínimo 15 minutos  

contendo a cobertura das apresentações, para uso interno do patrocinador;

Locução em off mencionando o patrocínio antes das apresentações;

Realização de ações de responsabilidade socioambientais no programa do espetáculo;  

Anúncio de 1 página inteira no programa do espetáculo (para a cota APRESENTA);

Totem personalizado do espetáculo com logomarca do patrocinador para fotos no foyer do  

teatro/ casa de shows durante a temporada (para a cota APRESENTA);

Monitores de TV no saguão do teatro com exibição de vídeos do patrocinador (chancela

APRESENTA).

BONIFICAÇÃO



AÇÕES ESPECIAIS DE RELACIONAMENTO

Convites personalizados;

Brinde para clientes do patrocinador (a ser definido);

Cliente X recebe 30% de desconto para adquirir  

souvenirs do espetáculo (camiseta, bottom, miniaturas e  

copos térmicos);

*O  desconto para funcionários não será cumulativo nos

casos de concessões de meia-entrada previstas em lei.
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ANÚNCIOS DE JORNAL:

anúncios antes da estreia (2colx 10cm);  

anúncio na estreia (3colx 10cm);

anúncio por semana (2colx 10cm) durante a temporada;

RÁDIO:

Rio de Janeiro: 25 spots (30’s) por semana durante a temporada;

BUSDOORS OU MÍDIA EM METRÔ:

15 ônibus por mês a partir de 1 mês antes da estreia até o final da temporada;

REVISTAS:

1 Anúncio de página inteira em revista de programação cultural em cada  

cidade (ex.: Guia Off ,Boca a Boca);

EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR



IMPRESSOS:

Banner de fachada da casa de espetáculos;  

Convites;

Cartazes;

Programas do espetáculo;

MÍDIA ONLINE:

Site Oficial do espetáculo;

Fanpage Oficial do espetáculo no Facebook;  

Fanpage Oficial do espetáculo no Instagram;  

Fanpage Oficial do espetáculo no Youtube;  

Posts patrocinados no Facebook;

Flyer virtual;

ASSESSORIA DE IMPRENSA:

Assessoria de imprensa especializada, com início 2 meses antes da  

estreia até o final da temporada.



Carioca, nasceu em 1964, convivendo desde menina com os amigos de seus pais que se

reuniam em sua casa para fazer música. Carlinhos Lyra, Roberto Menescal, Billy Blanco,

Baden Powel, Oscar e Iko Castro Neves e Sergio Ricardo estavam entre eles. Em 1992

criou, junto com sua irmã Celina Joppert, o FestValda, no Circo voador - Rio, e no Palace

– São Paulo, sendo responsável pela direção musical do evento nas suas seis primeiras

edições. Cantora, violonista, psicóloga (PUC- RJ, Psychology of Adolescence, Dallas, TX,

USA) e preparadora vocal, depois de gravar dois CDs (1997 e 2004) cantando outros

gêneros musicais e emplacando algumas de suas interpretações em produções da Rede

Globo, voltou às suas origens, gravando duas faixas do CD Michael in Bossa, com Roberto

Menescal. Sua gravação do hit Thriller ficou entre as três mais tocadas do Japão por

seis meses. Cantoterapeuta e preparadora vocal respeitada, construiu sua carreira aliando

a técnica vocal com a psicologia. Seus clientes vão dos 7 anos de idade aos 70, e já

contribuiu para o sucesso de alguns profissionais do canto como Roberta Sá, Anna Luisa

Ratto, Isadora Medella e da banda Chicas.

Mais informações no site: www.lulujoppert.com.

LULU JOPPERT

http://www.lulujoppert.com/
http://www.lulujoppert.com/
http://www.lulujoppert.com/
http://www.lulujoppert.com/
http://www.lulujoppert.com/
http://www.lulujoppert.com/


Nasceu há 50 anos e é autor de televisão desde 1991. Trabalhou em programas de

humor como Sai de Baixo e Trapalhőes, e em novelas como Kubanacan, Beleza

pura e Coraçăo de estudante – da qual foi o autor/criador. Em 1994, criou na TV

Globo, juntamente com Andrea Maltarolli, o programa Malhaçăo. No cinema, foi um

dos roteiristas da versão brasileira do filme Sexo, Amor e Traiçăo, que teve mais de

dois milhões de espectadores. Publicou, com outros autores, os livros Como educar

seus pais, Confusőes de Aborrecente, Garotos săo Demais, Garotas săo

de Menos e Zoando na América, todos voltados para o público infantojuvenil.

Apesar de ser autor de televisão, a convicção de Emanuel em nada lembra a de um

apresentador de programa de auditório fazendo merchandising. Emanuel duvida

muito que se perca mais horas de sono com bebês do que com filhos mais velhos. E

tem grandes olheiras causadas pelos seus dois adolescentes para provar o que diz.

EMANUEL JACOBINA



Formado em Direito pela UFRGS, formado em Artes Cênicas pela UniverCidade,

cursou pós-graduação em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gestão

de Negócios no Ibmec-RJ. Responsável pela idealização, execução e captação de

recursos de espetáculos, shows, exposições, workshops e eventos, com profissionais

renomados no Brasil e no exterior. Coautor do livro Vestindo Nelson, sobre a obra

de Nelson Rodrigues, publicado pela Editora Francisco Alves em 2005. Sua carreira

na produção cultural iniciou-se em 2003, no Rio de Janeiro. Ao longo dos últimos

anos, realizou mais de 30 produções teatrais de projeção nacional, dentre as quais

destacam-se: A História de Nós 2, O Menino que vendia palavras, com

Eduardo Moscovis, Colapso, com Osmar Prado, e direção de Hamilton Vaz Pereira;

A Propósito de Srta Julia, com Alessandra Negrini, R&J de Shakespeare -

Juventude Interrompida, vencedor do Prêmio APTR (melhor produção). Em 2014

lançou Cássia Eller - o musical, aclamada produção do teatro musical nacional,

que se encontra em turnê nacional no momento.

GUSTAVO NUNES
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CONTATOS

www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809


