LUARNOAR conta RUBEM ALVES

Após a montagem do musical infantil A ÁRVORE E A ARANHA, do original de
Rubem Alves, apresentamos nossa nova produção na área de Narração de
Histórias: LUARNOAR CONTA RUBEM ALVES.
Com a habilidade que lhe é peculiar e tendo como pano de fundo o
imaginário infantil, Rubem Alves trata de temas, como: o respeito às
diferenças, a importância do compartilhar, a capacidade de transformação
do amor, a liberdade como fonte renovadora da vida, a magia da palavra.
Para trazermos à cena algumas de suas sensíveis obras literárias, resolvemos
unir nossas habilidades como contadores de histórias e atores, com a magia
da música e o resgate das antigas radionovelas. Sim, os cenários de nossas
histórias são enriquecidos por efeitos sonoros que, aqui, se tornam os ingressos
de nossos passageiros ao mundo da imaginação.
O público poderá viajar conosco nas histórias:
I.

A ÁRVORE E A ARANHA
COMO NASCEU A ALEGRIA

Estas duas histórias tratam da
importância da alegria como fonte
de renovação da vida, trazendo
saúde e dias iluminados.
Em A ÁRVORE E A ARANHA, uma
Aranha mal amada aprende que a
beleza vem do amor.
A história COMO NASCEU A ALEGRIA
apresenta os desafios de uma flor
que nasceu com defeito, numa
sensível reflexão sobre o respeito às
diferenças, ou melhor, aos diferentes.
Duração: 45minutos.

A HISTÓRIA DOS TRÊS PORQUINHOS
recontada por RUBEM ALVES
Rubem Alves reconta a história dos Três
Porquinhos sob a ótica da vida do
artista, que busca a realização de seus
sonhos. Uma abordagem que torna
mais rica a história dos três irmãos,
numa aventura cheia de reflexões
sobre a importância do compartilhar e da ousadia de buscarmos nossos
desejos. Duração: 45 minutos.

II.

O PESCADOR E SUA MULHER e SOBRE PRÍNCIPES E SAPOS

O pescador e sua mulher têm a
possibilidade de realizar todos os seus
desejos e sonhos. Com esta história,
Rubem Alves trata da busca da
felicidade e dos incessantes desejos
materiais. Afinal, onde mora a
felicidade?
Em SOBRE PRÍNCIPES E SAPOS, Rubem
Alves apresenta de forma lúdica o
sentimento da inveja, utilizando a
magia dos contos de fadas. Duração: 45 minutos.
III.

OUTRAS HISTÓRIAS PARA PEQUENOS E GRANDES

A PORQUINHA DO RABO ESTICADINHO - Lili é uma porquinha diferente:
nasceu com o rabo esticado! Para ser igual aos outros porcos, Lili vive
muitas aventuras, tentando enrolar seu charmoso rabinho. Nesta história,
Rubem Alves traz, com simplicidade, os desafios que enfrentamos
quando somos diferentes.
A PIPA E A FLOR – Esta é a história da amizade de uma colorida pipa
com uma flor. Uma história que nos faz refletir sobre a solidão, a
liberdade e a alegria.
O MEDO DA SEMENTINHA – Era uma vez uma sementinha que cresceu,
cresceu, cresceu. Chegou a hora de nascer e ser livre... Esta é uma
delicada história que fala da coragem, da liberdade, dos desafios de
vivermos novas emoções.
O FLAUTISTA MÁGICO – Havia um país diferente, que tinha um sol
também diferente – um sol que gostava de música. Mas, certo dia,
todos foram surpreendidos pela chegada de seres muito esquisitos que
não gostavam de música! Esta obra de Rubem Alves tem como
personagem principal o sonho! Uma bela viagem pela busca do
respeito e da alegria.
Contato
luarnoar@gmail.com
11 99554 0241

