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A iniciativa é da Apti – Associação de produtores

teatrais independentes – para arrecadar doações ao

Fundo marlene colé, que vem apoiando os profissionais

das artes cênicas. A mostra vai até dia 1º de agosto

desde março de 2020, quando os espetáculos das artes cênicas

foram interrompidos em função da pandemia do novo coro-

navírus, a Apti se aliou a parceiros para ampliar a campanha

do Fundo Marlene Colé de auxílio aos profissionais que ficaram

sem nenhuma fonte de renda. 

todo o valor arrecadado será usado para auxiliar as mais de 30

mil famílias de profissionais da cultura do estado de são paulo,

afetados pela pandemia. “Para que todos possam contribuir,

disponibilizamos opções a partir de R$25. Nosso objetivo é aten-

der mil famílias com cestas básicas, o que equivale a um mon-

tante mínimo de arrecadação de 100 mil reais”, conta André

Acioli, presidente do conselho da Apti.

com espetáculos digitais, 
a mostra tem como objetivo 

atender famílias de profissionais
das artes cênicas 

do estado de são paulo

De cima para baixo: Pós-F, Foto: Bob Wolfenson;
Sônia – um Ato por Tolstói, Foto: Claudio Gimenez
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DIaS 5 E 6 DE junhO – On DemanD

pós-F 

de Fernanda Young. direção: mika lins.

com maria ribeiro.

sônia – um Ato por tolstói 

texto: thiago sogayar bechara. 

direção: elias Andreato. com mariana muniz.

DIaS 12 E 13 DE junhO – On DemanD

um segundo e meio 

direção: Antonio Januzelli. com marcello Airoldi. 

Hotel mariana

texto: munir pedrosa e Herbert bianchi. 

direção: munir pedrosa.

com Angela barros, bruno Feldman, clarissa

drebtchinsky, Fani Feldman, isabel setti, letícia 

sobral, munir pedrosa, rita batata, marcelo Zorzeto 

e rodrigo caetano.

DIaS 19 E 20 DE junhO – On DemanD

voar é o Que me põe em pé

texto: marcelino Freire e geni guimarães. 

direção: renato Farias. com olivia Araujo. 

Alice, retrato de mulher Que cozinha Ao Fundo

texto: marina corazza. direção: malú bazán. 

com nicole cordery.

DIaS 26 E 27 DE junhO – On DemanD

maternagem 

texto: André Fusko. 

direção e atuação: Amanda Acosta.

lady m 

texto: milton morales Filho. direção: bruno guida.

com daniel infantini.

SERVIÇO:
1ª Mostra de Teatro On-Line APTI
Até 1º de agosto
dois espetáculos on demand por final de semana, 
ou seja, o público tem 48h para assistir o espetáculo 
escolhido.
ingressos: r$25, r$50 e r$100 (o cliente escolhe quanto 
quer pagar).
vendas: www.apti.org.br/mostra-de-teatro
informações: www.apti.org.br

instagram: @apti_sp

progrAmAçÃo do mês
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