Grupo itabiritense de teatro lança campanha
de arrecadação para espetáculo infantil

Por Samuel Carlos
O grupo Flor de Maio Teatro lançou uma campanha de arrecadação de fundos para viabilizar o
espetáculo infantil “Entre Letras e Estrelas”, que será realizado nos dias 25 e 26 de junho, no Teatro
Marília, em Belo Horizonte. Os valores arrecadados serão investidos na iluminação, cenário,
figurino, produção e divulgação da peça teatral.

O Grupo
O Flor de Maio Teatro de Itabirito foi fundado em 2015 por quatro mulheres formadas em teatro
para contar histórias e promover o teatro, arte e educação para todas as idades das cidades por
onde passa. O grupo já recebeu 08 premiações entre atuação, direção, roteiro, maquiagem e
espetáculo. O Flor de Maio Teatro conta com o apoio da comunidade para levar à cidade cultura e
arte com as suas peças através de arrecadação popular pela plataforma Evoé.

O espetáculo: Entre Letras e Estrelas
Entre Letras e Estrelas é um espetáculo para todas as idades e conta a história de Dona Letícia e a
pequena Elisa, interpretadas por Bárbara Sill e Larissa Ribeiro, que criam uma conexão através das
letras. Dona Letícia é uma senhora que vive sozinha e escreve poesias a fim de se tornar uma estrela
após a sua partida. Já Elisa, é uma criança que ajuda a mãe no trabalho, com entregas de
correspondências. As duas então se encontram e Elisa gera memórias, poesias, amores e novas
ideias em Dona Letícia. Os espectadores vão viver um mundo de perdas, sentimentos, lutos e
esperanças no enredo da peça, tudo isso com poesia e encantamento.
Milena Muniz, assessora de comunicação, detalha sobre o grupo e o evento:

“Eu sou a Milena Muniz, uma das integrantes da Flor de Maio Teatro, um
empreendimento cultural fundado em 2015 aqui em Itabirito. Nós atuamos com
teatro, arte e educação aqui na nossa região. A gente tem como propósito
transitar da lágrima mais profunda até a lágrima da risada, levando sempre o que
a gente tem de melhor, com muito carinho e muita dedicação. Afinal, é pelo
teatro que novas histórias podem surgir, que você como público se identifica.
Cultura é memória, é visão de mundo, é comunidade, é sociedade. A gente tá com
um projeto novo, um espetáculo infantil que se chama “Entre Letras e Estrelas''
que incentiva a leitura, a poesia pra criançada. Então, se você acredita na arte,
acredita na cultura como uma ferramenta transformadora, faça parte desse
projeto com a gente. Você encontra a nossa página no Instagram Flor de Maia

Teatro.”
Quem desejar contribuir com a peça “Entre Letras e Estrelas”, pode acessar a plataforma Evoé
através do link: https://evoe.cc/entre-letras-e-estrelas-3 ou pelo PIX:
flordemaioproducao@gmail.com.

Confira a programação do espetáculo:
Data: 25 e 26 de junho de 2022
Horário: 16h
Valor: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)
Local: Teatro Marília
Endereço: Av. Alfredo Balena, nº586, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 3277-6319
Classificação: Livre
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