1

PROGRAMAÇÃO CULTURAL JULHO
http://www.agendanatal.com.br/eventos

1. WHISKRITÓRIO ROCK FESTIVAL XXX
LOCAL: WHISKRITÓRIO
CLASSIFICAÇÃO: 18 ANOS
PREÇO: R$ 15,00
VENDAS: Whiskritório
Acontece no nos dias 21 e 22 de julho, o maior festival das melhores bandas do mundo, interpretados
pelas melhores bandas de Rock da atualidade. É o Whiskritorio Rock Festival, que já está na 6° edição, e
neste ano a galera tá caprichando na super estrutura de som, luz e efeitos especiais. E as atrações são
imperdíveis!
Algumas novidades no line up, com bandas de Natal/RN, João Pessoa/PB e Recife/PE.
Então fiquem ligados! Save The Date e preparem-se pra o maior festival de rock da cidade!
Pré-vendas R$15,00
https://www.sympla.com.br/whiskritorio-rock-festival__151680
LOCAL:
WHISKRITÓRIO
Rua Énico Monteiro - 1851, Capim Macio - Natal/RN
59082170
http://www.whiskritorio.net/
30811590
2. SÃO JOÃO DO DV
LOCAL: E. E. G. DIÓSCORO VALE
CLASSIFICAÇÃO: LIVRE
PREÇO: CONSULTAR
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VENDAS: No local
SÃO JOÃO DO DV 2017
O evento será realizado no dia 22 de Julho, às 17h na Escola. (Rua Angra dos Reis, S/N , Soledade II).
* Naldinho & Pizada de PlayBoy
*DJ Vinny Queiroz
*DJ LUC4S GABRI3L
Estas informações são fornecidas pelos organizadores dos eventos ou compiladas de mídias sociais e
outros canais de informações. Não nos responsabilizamos por alterações na programação do evento,
cancelamentos etc.
3. [SHOW] PADRE FÁBIO DE MELO
LOCAL: ARENA DAS DUNAS
CLASSIFICAÇÃO: LIVRE
PREÇO: SOB CONSULTA
VENDAS:Em Breve
ATRAÇÕES:Padre Fábio de Melo
O Padre Fábio de Melo fará show em Natal no dia 22 de Julho, às 21:00 horas. O local escolhido foi o Arena
Das Dunas! Mais informações e vendas em breve!
Para saber mais, acesse: https://www.facebook.com/arenadasdunas/
LOCAL:
ARENA DAS DUNAS
Avenida Prudente de Morais - 5121, Lagoa Nova - Natal/RN
59064625
4. [ESPETÁCULO] PERDENDO AMIGOS
CLASSIFICAÇÃO: 14 ANOS
PREÇO: 20,00 A 100,00
ATRAÇÕES: MAURICIO MEIRELLES


[espetáculo] PERDENDO AMIGOS
Depois de 3 anos com o show “Não Leve a Sério”, Maurício estreou o novo show “Perdendo Amigos” em
2015. Durante 80 minutos de apresentação, Mauricio aborda temas polêmicos sem o menor pudor. “Falo
sobre religião, maus tratos aos animais, casamento gay, corrupção, entre tantos outros assuntos.
Certamente vou desfazer a amizade com alguns amigos ao longo do show. Só minha mãe continuará me
amando", explica.
Em seu novo espetáculo, Meirelles reúne textos inéditos, piadas fortes e atuais, plágios musicais, canções
da Banda Renatinho e, ainda, o WEBBULLYING, quadro de sucesso fenômeno de audiência no YouTube.
Para saber mais, acesse: https://goo.gl/fOyozn
Estas informações são fornecidas pelos organizadores dos eventos ou compiladas de mídias sociais e
outros canais de informações. Não nos responsabilizamos por alterações na programação do evento,
cancelamentos etc.
5. HUNGRIA HIP HOP EM NATAL
22 DE JULHO
INÍCIO
21:00
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LOCAL: VILA DO MAR
CLASSIFICAÇÃO: 18 ANOS
PREÇO: CONSULTAR
VENDAS: Consultar
Compartilhar:
Hungria Hip Hop em Natal
Dia 22 de Julho, tem MIX Festival trazendo Hungria Hip Hop OFICIAL!#NatalvaivirarDubai.
O evento contará com a mistura de gêneros locais e a atração nacional ''Hungria Hip Hop''. Já chegando ao
nosso terceiro evento com o BRABO, nós prometemos mais uma grande agitação!
Mais informações: facebook.com/events/989093187892982/
Estas informações são fornecidas pelos organizadores dos eventos ou compiladas de mídias sociais e
outros canais de informações. Não nos responsabilizamos por alterações na programação do evento,
cancelamentos etc.
6. LOOP SESSIONS
LOCAL: TEATRO RIACHUELO
CLASSIFICAÇÃO: LIVRE
PREÇO: 50,00 A 100,00
VENDAS: Teatro Riachuelo


LOOP SESSIONS
O projeto Loop Friends é de autoria de Mauro Henrique. Em 2013 Mauro lançou no seu canal do Youtube
o primeiro vídeo intitulado “Encontro”, com o desejo de explorar toda sua capacidade não só como
vocalista, já reconhecida nacionalmente através de seu trabalho no Oficina G3, mas também como multiinstrumentista, produtor e arranjador.
Depois de excursionar por mais de um ano com o “Mauro Loop Session”, surgiu a ideia de Mauro convidar
seus amigos e grandes cantores Leonardo Gonçalves e Guilherme de Sá (vocalista da banda Rosa de Saron)
para o mesmo projeto. E então surgiu o “Loop Session Friends”, um projeto também regado de muita
música com novas repaginações, basicamente usando os mesmos elementos do “Mauro Loop Session”,
porém com uma diferença peculiar onde se tem a experiência de ouvir os três cantores dividindo suas
respectivas canções, dentre outras… E também dividindo com o público suas experiências através de super
bate papo descontraído.
LOCAL:
TEATRO RIACHUELO
Av. Bernardo Vieira - 3775, Lagoa Nova - Natal/RN
59.051-00
sac@teatroriachuelo.com.br
www.teatroriachuelo.com.br
(84) 4008.3700
(84) 4008.3700
7. WARUNG
LOCAL: BEACH CLUB NATAL
CLASSIFICAÇÃO: 18 ANOS
PREÇO: CONSULTAR
VENDAS: Bilheteria Digital
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Compartilhar:
Warung
O Beach Club Natal, a Target.A e ACT Group trazem a Natal toda a energia do Warung Beach Club que é
conhecido como o templo da música eletrônica na América do Sul. Você vai poder sentir de perto toda
essa energia.
Para mais informações:
facebook.com/events/1302416256545566/
LOCAL:
BEACH CLUB NATAL
Rua Desembargador João Vicente da Costa - Ponta Negra - Natal/RN
59090-060
Estas informações são fornecidas pelos organizadores dos eventos ou compiladas de mídias sociais e
outros canais de informações. Não nos responsabilizamos por alterações na programação do evento,
cancelamentos etc.
8. HISTERIA
LOCAL: TEATRO RIACHUELO
CLASSIFICAÇÃO: 14 ANOS
PREÇO: R$120,00 A R$160,00
ATRAÇÕES:Histeria
Compartilhar:
Histeria
Peça teatral de Jô Soares tem encontro de Freud com Salvador Dalí e chega à Natal pela primeira vez
'Histeria' tem atores Norival Rizzo e Cassio Scapin no Teatro Riachuelo.
Comédia que une psicanálise e surrealismo em única apresentação. Um encontro inusitado e bemhumorado entre o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e o pintor surrealista Salvador Dalí marca a trama da
peça “Histeria”, em cartaz domingo, 30 de julho no Teatro Riachuelo Natal. No palco, Lorival Rizzo e Cássio
Scapin vivem os personagens principais da montagem que conta com direção de Jô Soares.
A história se passa em 1938. Dalí visita Freud, já à beira da morte. Numa das sequencias, o pintor vai ao
consultório do psicanalista – que atrapalhado por uma série de situações cômicas anteriores, encontra-se
segurando uma bicicleta coberta por caramujos, com uma das mãos presa dentro de uma galocha e com a
cabeça enfaixada numa espécie de turbante. Fascinado pela visão, o artista diz: “O que Dalí vê apenas em
sonhos, você vive na realidade!” A ideia é colocar frente à frente a psicanálise e o surrealismo, a psiqué
humana e o delírio imaginário.
A peça tem produção de Rodrigo Velloni e conta também com os atores Erica Montanheiro e Milton Levy.
Escrita em 1993, a comédia do britânico Terry Johnson ganhou direção de John Malkovich e foi aclamada
pela Europa. Em Paris, a montagem chamou a atenção de Jô, que traduziu o texto e dirige a versão
brasileira.
Durante o período retratado na peça, as certezas de Freud são questionadas por duas outras personagens,
enquanto a obra de Dali é satirizada numa visão que faz paródia dele próprio. Entre diálogos inteligentes,
situações farsescas, ritmo frenético e até alucinações, surge um questionamento: retirar a essência do
mito é minar o fundamento da fé?
O espetáculo usa a linguagem do humor para inserir o público em temáticas complexas e não cotidianas. O
autor coloca “respiros dramatúrgicos” para que reflexões mais profundas possam ser feitas. O recurso
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busca colocar a plateia em “mais uma vertiginosa sequência de situações hilariantes e de apelo popular.
Uma grande demonstração da elaborada carpintaria teatral de Terry Johnson”.
Mais informações https://www.teatroriachuelonatal.com.br/programacao.php?id=1034_HISTERIA
LOCAL:
TEATRO RIACHUELO
Av. Bernardo Vieira - 3775, Lagoa Nova - Natal/RN
59.051-00
sac@teatroriachuelo.com.br
www.teatroriachuelo.com.br
(84) 4008.3700
(84) 4008.3700

