
Teatro a Bordo – Caixola de Histórias
Pronac 18 0143



MEU NOME É CAIXOLA, QUERO CONTAR MINHA HISTÓRIA...



Teatro a Bordo

10 ANOS DE ESTRADA! QUANTA HISTÓRIA GUARDADA NO CAIXOLA!

Para comemorar os 10 anos na estrada,

elaboramos uma nova itinerância: o

Teatro a Bordo – Caixola de Histórias,

que pretende apresentar um novo

espetáculo, o Caixola de Histórias,

contando com momentos inéditos a

cada cidade percorrida.

A comunidade será envolvida em

oficinas de reciclagem, apresentações

de artistas locais e participação durante

a encenação do espetáculo.



Teatro a Bordo

ESPETÁCULO CAIXOLA DE HISTÓRIAS 

“Caixola de Histórias” será o novo espetáculo da
trupe do Teatro a Bordo, que desta vez, já
familiarizada com o seu personagem principal – o
próprio Caixola – permite que ele seja o narrador
dessa aventura. Na nova trama, o Caixola contará
desde sua origem a experiências mundo a fora, suas
impressões do presente, das histórias locais e
regionais de toda a gente.
Em um misto de ficção e realidade, a trupe é levada
por uma viagem no universo do Caixola, uma nova
jornada onde o público é participante ativo e pode
até mudar a rota e a estrada!
Uma cena inédita será preparada previamente (de
forma pontual e organizada) e apresentada a cada
cidade, valorizando as histórias locais e a memória
daquela região.



Teatro a Bordo

Caixola nas redes sociais!



Teatro a Bordo

UM TEATRO VIVO!  

Entendemos que neste

momento em que vivemos é necessário

construirmos um país mais dialético, mais plural e

inclusivo, com valorização da sua memória.

O tema “Caixola de Histórias” é

inspirado nas trupes mambembes de Commedia

Dell’Arte, abrindo a criação artística para a

participação popular, trazendo temas

importantes para o debate e fomentando o

registro da memória coletiva local.

A ideia de apresentar um espetáculo

VIVO proporcionará o registro do pensamento e

história coletiva de cada município visitado.



Teatro a Bordo

PRIMEIRO DIA – A chegança dos artistas

9h as 17h CORTEJOS DE CHEGANÇA nas escolas e no comércio, divulgando a programação.

14h OFICINA DE RECICLAGEM “BONECOS BRINCANTES” 
(observação: contrapartida oferecida pelo proponente)

18h30 OFICINAS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS / Público alvo: educadores e artistas 
Para registrar o imaginário popular local, captar ideias, fatos, histórias e 
personagens para inserir no espetáculo.
(observação: será realizada fora do período letivo, facilitando a participação de 
professores. A duração será de 2h30 e, ao final, entregaremos certificado)

SEGUNDO DIA – As apresentações na praça

16h30 TEATRO “SESSÃO SOLENE” – Espetáculo de abertura voltado para o público 
infantil.

18h ARTISTAS LOCAIS – Participação de (dois) grupos locais para se apresentarem no 
palco com remuneração.

19h VÍDEO – Curtas metragens nacionais.

19h30 TEATRO “CAIXOLA DE HISTÓRIAS” – Espetáculo novo da trupe Teatro a Bordo 
contando novas histórias do Caixola além de uma cena inédita a cada cidade, 
utilizando técnica do teatro de sombras e bonecos. 

PROGRAMAÇÃO
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ARTE E SUSTENTABILIDADE

Em cada cidade que 
estacionamos nosso Teatro Móvel Solar, 
geramos energia elétrica capaz de alimentar o equivalente a 
60 lâmpadas incandescentes de 100W acesas pelo período de 1hora
(3 horas x 2KVA = 6KVA/h).
Para informar o público sobre o sistema fotovoltaico, estamos exibindo vídeo 
educativo e distribuindo CARTILHAS SOBRE ELETRICIDADE SOLAR, reforçando 
a importância de construirmos um mundo mais sustentável. Esta Cartilha é  
oferecida gratuitamente ao projeto pelo Instituto IDEAL.



Temos despertado o interesse
das mídias e conquistado um
bom espaço em diversos
veículos de comunicação.

Acreditamos que com este novo
formato de programação,
valorizando as histórias locais e
com o ineditismo a cada
espetáculo, teremos ainda mais
êxito na divulgação e no retorno
de mídia espontânea.
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RETORNO DE MÍDIA

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/04/trupe-itinerante-que-se-une-a-artistas-locais-leva-espetaculo-
a-guarulhos.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/04/trupe-itinerante-que-se-une-a-artistas-locais-leva-espetaculo-a-guarulhos.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa


ESTRADA, SOL E ARTE: ESSE É MEU DESTINO!



Contato

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

(51) 3737.0809

http://www.vrprojetos.com.br/
mailto:contato@vrprojetos.com.br

