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Hoje (9) – 19h30: apresentação de “Viva a Vida!”, no Teatro Altina Quadros
(TAQ).
Neste sábado (12) – 14h00: apresentação de “Viva a Vida!”, no Centro
Espírita Recanto de Luz, no Jardim Atlântico.
16 a 20 – 8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis.

MARATONA CULTURAL ESPÍRITA

Agora é o Fetef
Depois de uma série de atividades, que incluiu viagem ao Sul do Estado,
estreia de duas peças teatrais, estreia do Grupo de Música com palestra
musicada, vernissage, cine-debate, EncontrAr-te, organização da
programação local da “3ª Semana Nacional de Arte Espirita”, e ainda a
apresentação do esquete “Viva a Vida!” hoje à noite e neste sábado,
nossos esforços voltam-se agora para o “8º Festival de Teatro Espírita de
Florianópolis (Fetef)” que se realizará na próxima semana, na Seara
Espírita Entreposto da Fé (Seede), parceira do projeto. Oficialmente, o
evento começa dia 18, sexta-feira, à noite, e vai até a tarde de domingo,
20. Mas, antes disso, nos dias 16, 17 e 18 (quarta, quinta e sexta-feira),
haverá uma programação paralela com várias apresentações da Cia. GiKlaus, de Curitiba, em instituições
assistenciais, e uma palestra sobre o teatro espírita, no Teatro Altina Quadros.
A programação oficial do Festival contemplará quatro espetáculos: o NEA participará com as peças “Le
Fantôme du Musée” e o infantil “O trem vai partir!”, o Grupo Projeção, da Seede, trará a peça “A fada
Oriana”, e a Cia. GiKlaus apresentará “Sorrir e Pensar”. Também faz parte da programação a realização de
duas oficinas teatrais – uma com Rogaciano Rodrigues e outra com a Cia. GiKlaus –, uma roda de conversa
entre os grupos, e atividades de integração.
Já a programação paralela inclui apresentações na Seede – para as crianças do projeto social –, na
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Itacorubi, na Sociedade Espírita Obreiros da
Vida Eterna (Seove), no Campeche, e na Sociedade Espírita de Recuperação, Trabalho e Educação (Serte),
na Cachoeira – para as crianças do educandário e os idosos do asilo.
Na próxima edição do NEAnews divulgaremos a programação completa do evento. Você também pode ter
mais informações em nosso site (www.neartes.org.br) e em nossas redes sociais: Facebook (fb/neartes),
Instagram (@neartes_nea) e por meio do telefone/WhatsApp (48) 99617-0169.
O Fetef 2019 tem o apoio institucional da Federação Espírita Catarinense (FEC), da 1ª União Regional
Espírita (1ª URE) e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).

TEATRO

Comédia do NEA lota o TAC
A estreia de “Le Fantôme du Musée (O Fantasma do Museu)”, no último
domingo, 6, no Teatro Álvaro de Carvalho, teve um público excepcional. Foram
400 ingressos vendidos (o teatro tem 402 lugares) que praticamente lotaram essa
histórica e tradicional casa de espetáculos da Capital. Grande parte deste
sucesso de público deve-se ao apoio que recebemos do movimento espírita,
tanto por parte da Federação Espírita Catarinense, quanto da 1ª União Regional
Espírita e de várias casas espíritas de nossa cidade que se prontificaram em
vender ingressos, a quem agradecemos profundamente.
A repercussão da peça foi muito boa entre os expectadores, que não pouparam
elogios ao novo trabalho do NEA. Vários dirigentes espíritas também fizeram
avaliação positiva do espetáculo. O mérito do trabalho não se deve unicamente ao grupo de teatro. Queremos
destacar o empenho de vários neanos e outras pessoas – amigos e familiares – que se mobilizaram na produção
e logística. Queremos registrar, em especial, a colaboração de nosso amigo Rogaciano Rodrigues, não apenas
dando assistência à direção, durante vários dias de ensaios, como na
montagem e execução do projeto de iluminação.
Também registramos o carinho de amigos de outras cidades, como
Marcus Azuma, de Curitiba, Reginaldo e Andreza Wessler e outros
companheiros de Itajaí, que vieram a Florianópolis exclusivamente para
prestigiar à estreia.
A peça será apresentada novamente no dia 19 de outubro, às 20 horas,
no Espaço Bezerra de Menezes de Cultura e Arte Espírita, da Seede,
dentro da programação do “8º Festival de Teatro Espírita de
Florianópolis”.

ALTERAÇÃO

Atividades do NEA neste domingo
são transferidas para a Seede
As atividades de estudo e de teatro do NEA, neste domingo, serão realizadas na Seara Espírita Entreposto
da Fé (Seede), no Monte Verde. O objetivo é possibilitar o ensaio da peça “O trem vai partir!” no local
onde ocorrerá o Fetef. Os neanos que precisarem de carona podem se encontrar no NEA, às 14h30.
ESTUDO

Pluralidade dos mundos habitados
Após duas semanas de pausa, os estudos no NEA reiniciam neste domingo,
dando continuidade à programação do ESDE. Neste domingo, o tema será a
“Pluralidade dos mundos habitados”. “Muito diferentes umas das outras são
as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de
inferioridade dos seus habitantes [...]. Nos mundos inferiores, a existência é
toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral.
À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal
maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual.” (Allan Kardec: O
evangelho segundo o espiritismo. Cap. 3, item 3). A atividade começa às 15 horas e será desenvolvida na Seede.

TEATRO

Tem Viva a Vida! hoje à noite e no sábado
A Trupe dos Clowneanos, do Grupo de Teatro, apresenta a peça “Viva a Vida!” hoje à noite, às 19h30, no Teatro
Altina Quadros, do NEA, no horário da palestra pública. Depois, os Clowneanos apresentam neste sábado, 12,
às 14 horas, para as crianças assistidas pelo Centro Espírita Recanto de Luz, na Rua Genuíno Pereira da Silva,
282, no Jardim Atlântico.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Registramos que ontem, 8, foi o aniversário de nossa amiga Susana Frescura, secretária do
NEA. A ela, nossos votos de felicidades.

CHEGUEI

Bem-vindo, Cazu!
Queremos parabenizar nossos amigos Eduardo Silva e Naomi pela chegada, na
última sexta-feira, dia 4 de outubro, do Cazu. A toda família, nossos votos de
felicidades!

FOTO-MONTAGEM

Enquanto isso, no TAC...

...uma equipe multimídia!!!

