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UMA VIAGEM NO TEMPO
Gênero: Teatro infanto juvenil
Duração: 50 min
Classificação: Livre
Um espetáculo do Grupo de Teatro Rerigtiba

Sinopse:
Morton e Madame Sofi são viajantes do tempo que estão em busca de um misterioso tesouro. 
Num planeta desértico descobrem uma estranha criança que não sabe sorrir. O inusitado 
encontro desses três personagens vai despertar a esperança, a magia, a alegria e desvendar o 
mistério de como as pessoas deixaram sua maior riqueza escorrer pelas mãos.
De forma lúdica e divertida, o espetáculo nos convida a pensar nas atitudes importantes para 
preservar nosso mais valioso recurso natural: a água.

Com classificação livre, “Uma viagem no tempo” é um trabalho delicado e imagético, unindo 
ao mesmo tempo educação e diversão numa dramaturgia que tece um novo olhar para as 
produções voltadas para o público infanto juvenil.

Sobre o Grupo:
O Grupo de Teatro Rerigtiba com sede na cidade de Anchieta – ES é um coletivo de artistas que 
se dedica à pesquisa da linguagem  teatral  nas  suas  diversas  formas  de  expressão estética 
como forma de aprimorar seu ofício. Com 24 anos de existência o Grupo mantém um trabalho 
contínuo de investigação, produção, montagens e apresentações de espetáculos nos mais 
diversos estilos e técnicas. Também realizam Cursos, oficinas e workshops.

FICHA TÉCNICA
Espetáculo: Uma viagem no tempo
Direção: Nieve Matos
Produção: Telma Amaral
Figurino: Lunamar Gonçalves
Cenografia e Criação de Objetos de Cena: Grupo Rerigtiba
Iluminação: André Steffson
Contra regra: Magno Diniz
Produção Musical e Visagismo: Maria Barros (Mary Di)
Fotos: Daniela Zorzal
Realização: Grupo de Teatro Rerigtiba

Elenco
Madame Sofi: Marcelle Ludgero
Morton: Sara Lyra
B612: Welida Pontes

Espetáculo contemplado com o prêmio de circulação de espetáculo de artes cênicas – Secult-ES – Fulcultura. 

Serviço:

Espetáculo: Uma Viagem no Tempo
Dia: 12 de junho/segunda feira
Local: Auditório do Ifes Campus Alegre
Horário: 14 horas
Cidade: Alegre
Classificação: Livre
Entrada Franca
Informações: (28) telefone do Ifes Alegre


