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Hoje (11) – 19h30: palestra de Rubenvaldo Silva com o tema “Lei de
Reprodução”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Nesta segunda (16) –19h45: pré-estreia da peça “Le Fantôme du Musée (O
Fantasma do Museu)”, no Teatro Altina Quadros.
21 a 29 – 3ª Semana Nacional de Arte Espírita – acompanhe a programação
completa em matéria desta edição.

TEATRO 1

Nova comédia do NEA
tem pré-estreia nesta
segunda-feira no TAQ
Dois jornalistas – um espiritualista e outro cético – encontram-se em um
museu de assuntos transcendentais, em Paris, para uma reportagem. A
divergência de opiniões entre eles gera intenso debate sobre o mundo
espiritual e a existência dos espíritos. Um pitoresco zelador do museu, que
aparece e desaparece misteriosamente, cria situações embaraçosas e
engraçadas, que terminam num desfecho surpreendente. Este é o enredo na nova comédia do NEA, “Le
Fantôme du Musée (O Fantasma do Museu)”, que terá uma pré-estreia nesta segunda-feira, 16, às 19h45,
no Teatro Altina Quadros. A apresentação é exclusiva para os neanos e alguns convidados. A estreia ao
público em geral ocorrerá no dia 6 de outubro, às 19 horas, no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC).
TEATRO 2

Peça infantil estreia no final do mês
Outro trabalho desenvolvido pelo Grupo de Teatro do NEA é a peça infantil “O trem vai partir!”, cuja
estreia está marcada para o dia 28 de setembro, sábado, às 18 horas, no Teatro Altina Quadros. Talita é uma
menina doente, em fase terminal, que num certo dia, durante o sono, se desprende do corpo e, no mundo
espiritual, encontra-se com seus amigos brinquedos. Quem são eles e o que eles pretendem dizer a ela? De
forma lúdica, o espetáculo procura desmistificar a questão da morte, fazendo dessa passagem um momento
natural na vida de todos nós.

DANÇA

Grupo de Dança muda de dia e horário
O Grupo de Dança do NEA alterou o dia e horário de ensaios. Desde ontem, o grupo está se reunindo às
terças-feiras, das 19 às 21 horas e não mais aos domingos, às 13 horas, como era até então. Com essa
alteração, o NEA passa a ter atividades rotineiras durante as noites da semana, de segunda a quinta-feira,
além dos trabalhos desenvolvidos nos domingos à tarde e nos últimos sábados de cada mês.
Uma alteração de ordem administrativa teve que ocorrer no NEA em função da nova fase por que passa o
grupo de dança. Como a associada Luíza Nunes está coordenando o grupo, ela não pode exercer função
cumulativa no Conselho Fiscal. Assim, ela licenciou-se do cargo de conselheira, e o associado Gustavo
Henrique, que era membro suplente, passou a ser membro efetivo no Conselho, que ainda tem em sua
composição os associados Bianca Zucchi Hermes e Davi Guilhon Nunes.

ABRARTE

Definida a programação regional da
3ª Semana Nacional de Arte Espírita
Entre os dias 21 e 29 de setembro, acontecerá em todo o país a “3ª
Semana Nacional de Arte Espírita”, promovida pela Associação
Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte). Em nossa cidade e região,
o evento é organizado pelo NEA e já tem a programação finalizada.
A Semana inicia no Teatro Altina Quadros, no dia 21 (sábado), com
a vernissage de Davi Guilhon Nunes e a realização do “CiNEmA”,
com exibição do filme “Amor além da vida”. Ao longo da Semana,
o NEA apresentará a palestra cênico-musical “Céu e Inferno”, fará
a estreia do Grupo de Música – com palestra musicada – e da peça
infantil “O trem vai partir!”. Todas as atividades têm entrada
franca.
Confira a programação completa em nossa região:
21/09 (Sábado)
19h00 – Abertura da Semana, com vernissage de Davi Guilhon e
“NEACine”, com o filme “Amor além da Vida”.
Local: Teatro Altina Quadros – Núcleo Espírita de Artes (NEA)
R. Dr. Cid Gonzaga, 69 – Centro – Florianópolis
23/09 (Segunda-feira)
19h30 – Palestra musicada com o Coral da 14°URE
Local: Centro Espírita Manoel Francisco da Luz
R. Joaquim Nabuco, 1576 – Capoeiras – Florianópolis
24/09 (Terça-feira)
20h00 – Palestra cênico-musical “Céu e Inferno” com o Núcleo Espírita de Artes (NEA)
Local: Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (SEOVE)
Av. Pequeno Príncipe, 721 – Campeche – Florianópolis

25/09 (Quarta-feira)
19h30 – Palestra cênico-musical “Céu e Inferno” com o Núcleo Espírita de Artes (NEA)
Local: Teatro Altina Quadros – Núcleo Espírita de Artes (NEA)
R. Dr. Cid Gonzaga, 69 – Centro – Florianópolis
20h00 – Palestra musicada com Simone e Crema
Local: Centro Espírita Leocádio José Correia
Rua Raimundo Correia, 164 – Balneário – Florianópolis
26/09 (Quinta-feira)
20h00 – Palestra musicada com o Grupo de Música do NEA
Local: Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Jesus
Av. Mauro Ramos, 458 – Centro – Florianópolis
20h00 – Palestra musicada com Simone e Crema
Local: Centro Espírita Caminho da Luz
Rua Guatemala, 94 – Procasa – São José
28/09 (Sábado)
19h – Apresentação da peça infantil “O trem vai partir!”, com o Grupo de Teatro do NEA
Local: Teatro Altina Quadros - Núcleo Espírita de Artes (NEA)
R. Dr. Cid Gonzaga, 69 – Centro – Florianópolis
29/09 (Domingo)
17h – Sarau dos Sentidos – confraternização de encerramento com todos os participantes
Local: Núcleo Espírita de Artes (NEA)
R. Dr. Cid Gonzaga, 69 – Centro – Florianópolis.
Em Santa Catarina, a Semana Nacional de Arte Espírita também ocorrerá nas cidades de Blumenau,
Brusque, Joinville, Timbó, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Itajaí, Navegantes, Balneário Piçarras
e Penha. Confira a programação destas cidades no blog do evento, clicando aqui.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos que hoje é aniversario de nossa amiga Gabriela Luz, que já integrou o
Grupo de Música do NEA. A ela, nossos votos de felicidades.

