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De 5 a 14, Musical FOREVER YOUNG  
em temporada presencial  
no Teatro Liberdade, SP

Público poderá ouvir hits como I Love Rock and Roll, Smells Like a Teen Spirit, I Will  

Survive, I Got You Babe, Satisfaction e a emblemática Forever Young. Já o repertório  
nacional conta com canções de Raul Seixas, Tim Maia e Chico Buarque. O elenco  
é formado por Carmo Dalla Vecchia, Fafy Siqueira, Keila Bueno, Paula Capovilla,  
Ton Prado, Fred Silveira e Miguel Briamonte
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Forever Young é um musical com uma trajetória de 
sucesso por várias capitais do Brasil, reunindo nomes 
de destaque no elenco em uma história que retrata a 
velhice de forma bonita, poética e bem‐humorada.  
 
O espetáculo volta para uma curta temporada presen‐
cial no Teatro Liberdade com somente seis apresen‐
tações de 5 a 14 de novembro. A montagem é de Erik 
Gedeon; a direção, de Jarbas Homem de Mello. As 
sessões são sextas e sábados às 20h30, domingos, às 
18h. Ingressos à venda pela Eventim. 
https://www.eventim.com.br/artist/young/. 
  
O musical traz seis grandes atores que representam a 
si mesmos no futuro, quase centenários. Apesar das di‐
ficuldades, eles continuam cantando, se divertindo e 
amando. Tudo acontece no palco de um teatro, que foi 
transformado em retiro para artistas, sempre sob a su‐
pervisão de uma enfermeira. Quando ela se ausenta, 
os simpáticos senhores se transformam, revelam suas 
verdadeiras personalidades por meio do bom e velho 
rock’n’roll, mostram que o sonho ainda não acabou e 
que eles são eternamente jovens. 
  
O espetáculo consegue relatar não apenas o problema 
da exclusão social na “melhor idade”, mas também 
aborda questões sobre a velhice com muito humor e 
músicas que marcaram várias gerações. Forever Young 
é uma homenagem a todos os artistas que encantaram 
multidões com a magia de seus talentos. A grande 
mensagem é que ser jovem é algo eterno, que a vida 
não para, apenas muda a frequência das ações. A mon‐
tagem foi indicada a diversos prêmios como Bibi Fer‐
reira, Shell, Arte Qualidade Brasil e Reverência.  

Os hits são sucessos do rock/pop mundial de diversos 
anos, passando pelas décadas de 1950, 1960, 1970, 
1980 até chegar aos anos 1990. Músicas que são ver‐
dadeiros hinos como I Love Rock and Roll, Smells Like a 
Teen Spirit, I Will Survive, I Got You Babe, Roxanne, 
Rehab, Satisfaction, Sweet Dreams, Music, San Fran‐
cisco, California Dreamin, Let It Be, Imagine, e a em‐
blemática Forever Young. Já o repertório nacional conta 
com canções como Eu nasci há 10 mil anos atrás, de 
Raul Seixas, Do Leme ao Pontal, de Tim Maia e Valsinha, 
de Chico Buarque. 
  
SERVIÇO: 
Forever Young 
De 5 a 14 de novembro ‐ Sextas e Sábados às 20h30 
Domingos às 18h 
Classificação etária: 14 anos. Duração: 100 minutos 
Teatro Liberdade 
Rua São Joaquim 129 – Liberdade/SP 
BILHETERIA OFICIAL 
Atendimento presencial: Terça a domingo das 13h às 
20h. Em dias de espetáculos, a bilheteria permanece 
aberta até o início da apresentação.  

https://www.eventim.com.br/artist/young/

