
 

 

 
 

 

Café Concerto 
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Sinopse 
CAFÉ CONCERTO, traz ao público o clima descontraído das variétés cômico 

musicais. Neste espetáculo o público poderá apreciar o melhor da pesquisa de 

clown excêntrico musical realizada pelo grupo ao longo da carreira. 

A música tocada ao vivo serve de trilha sonora pro humor dos personagens e 

envolve a plateia fazendo com que o espetáculo seja uma verdadeira comemoração 

ao circo. 
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Necessidades técnicas 
Espaço plano de 6x8m  

Camarim com banheiro  

01 rotunda preta para fundo  

   

TEMPO DE MONTAGEM: 60 minutos  

TEMPO DE DESMONTAGEM: 30 minutos  

  

Rider de som:  

Caixas de som adequado para área da 

apresentação   

 CD Player  

Mesa de som, no mínimo 04 canais    
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Ficha técnica 
ELENCO: Marcelo Lujan e Pablo Nordio 

TRILHA SONORA: Exentric Music 

CLASSIFICAÇÃO: livre 

DURAÇÃO: 50 MINUTOS 
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Histórico do grupo 
O grupo Circo Amarillo foi criado em 1997 e desde o início teve como foco a criação de espetáculos 

que apresentam técnicas tradicionais de circo combinadas com linguagens artísticas contemporâneas. 

O grupo possui em seu repertório cinco espetáculos: Sem Concerto, Experimento Circo, Clake, Café 

Concerto e Na Estrada.  

O primeiro, dirigido por Carla Candiotto e premiado pela APCA como melhor direção, demonstra uma 

estética própria marcada pela mistura do clown com a musicalidade. Experimento Circo é baseado no 

formato do circo de variedades. Clake foi dirigido por Domingos Montagner e valoriza a arte do palhaço 

e a comicidade popular através da renovação da tradição das duplas cômicas. Café Concerto foi criado 

em 2012 e traz ao público o clima  descontraído  das variétés cômico musicais e Na Estrada, dirigido 

por Marcelo Lujan, é um espetáculo inspirado nas caravanas de circo onde o tradicional e 

contemporâneo se misturam. 

Em 2012 o grupo foi contemplado no Edital ProAC nº 08/2012, com a criação de um do espetáculo NA 

ESTRADA que teve estreia em 2013 e circulou por seis cidades do interior do Estado de São Paulo.  

Ainda em 2012 realizou uma circulação com os espetáculos Sem Concerto e Experimento Circo por 07 

cidades do Estado de São Paulo, patrocinadas pela TE Conectivy e pela Eucatex. Também em 2012 

realizou uma circulação com o espetáculo Clake por 5 cidades do Estado de São Paulo como parte do 

prêmio PROAC Edital. 
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No primeiro semestre de 2012, participou do projeto Viagem Teatral do SESI realizando 34 

apresentações do espetáculo Sem Concerto por 17 cidades do Estado de São Paulo. E no início de 

2012 o grupo realizou uma circulação pela Argentina com o espetáculo Experimento Circo. 

No final de 2011 o grupo participou do projeto Serafim promovido pelo SESC Santa Catarina e com o 

qual realizou uma circulação pelo Estado, apresentando o espetáculo Experimento Circo em 11 

cidades.  

No segundo semestre de 2011 foram realizadas apresentações do mesmo espetáculo na programação 

do Circuito Cultural Paulista, no evento Cultura Livre SP. Também nesse período o grupo realizou uma 

temporada do espetáculo Sem Concerto no Teatro União Cultural em São Paulo. 

No primeiro semestre desse ano, o Circo Amarillo participou da Virada Cultural em São Paulo e 

Presidente Prudente. O mesmo espetáculo integrou a programação do projeto Teatro nos Parques. 

Em 2010 o grupo foi contemplado pelo PROAC nº11. O prêmio possibilitou ao grupo uma reforma 

artística nos dois espetáculos além da circulação pelo Estado de São Paulo totalizando 8 

apresentações. Também em 2010, foi uma das atrações no Circuito SESC de Artes realizado no 

interior de São Paulo. 

Durante o segundo semestre de 2009 apresentou o espetáculo Sem Concerto na Virada Cultural 

Paulista realizando apresentações em no interior de São Paulo. Ainda em 2009, o mesmo espetáculo 

foi realizado no 3º Festival Curitibano de Circo. Neste mesmo ano, participou do II Encontro de 

Palhaços realizado em Assis (SP) com uma Intervenção Artística. 

O grupo também realiza apresentações em SESCs, na capital e no interior de São Paulo. 

Além das apresentações, o grupo ministra oficinas de clown e malabarismo.  
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Contato 
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CONTATO:  

Lu Gualda (11) 7717-4119 / (11) 3804-2752 

lugualda@palcodepapel.com  

http://www.palcodepapel.com/
mailto:lugualda@palcodepapel.com

