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Uma silhueta reconhecível entre muitas da Rapunzel está parada a
falar com ela própria no meio da confusão, até que todos se
apercebem que já envelheceu e que a coitada nunca foi resgatada
pelo seu príncipe por causa da bruxa que o deixou cego.
Bem longe do mundo encantado da Disney, esta Rapunzel
igualmente cómica, mas amarga, relata uma vida de solidão, onde a
imaginação perto da loucura permitiu a linda donzela sobreviver ao
aborrecimento. É padeira e continua a ser graças à ajuda dos seus
amigos passarinhos que se encarregam da entrega. Focando sobre a
solidão das pessoas de idade da aldeia, que encontraram razão de
viver nos seus afazeres, esta nova história terá um final feliz, mas
inesperado!

35 min / teatro de rua / para todos

A NOVA RAPUNZEL
 Inês Teixeira
Com estudos na Academia de Música e Artes de Rio Meão, Academia All About Dance,
Escola de Dança Ginasiano, Centro de Educação Integral, curso profissional de Artes do
Espetáculo- Interpretação pela ART’J e licenciada na ESMAE Escola Superior de Música e
Artes do Espetáculo - curso de Teatro- Interpretação. Integra a Viagem Medieval em Terras
de Santa Maria, desde 2013, como figurante e homem de armas nos espetáculos de
grande formato. Com o 7º grau em Ballet, acumula também conhecimentos em aikido, tai
chi, yoga, pilates, esgrima medieval, piano, teoria musical, clown, dança moderna, dança
jazz, manipulação de objetos e butoh. Realizou ERASMUS, em 2016, em Inglaterra,
Newcastle, onde teve contacto com stand-up, cabaret, criação de workshops e dança
contemporânea e ainda realizou um workshop de buffon com Leo Bassi.
 Ricardo Pinho
Formado pela ART’J – Escola Profissional de Artes Performativas da Jobra, no curso de
Artes do Espetáculo- Interpretação, Ricardo tem uma forte aptidão para a improvisação e
comédia. Já realizou diversos trabalhos e workshops com os mais diferentes formadores.
Contando ainda com mais de 20 espetáculos, feiras, animações e apresentações em
variados estilos. Define-se como trabalhador, empenhado, organizado e perfeccionista,
tendo uma forte capacidade de interação com todo tipo de público.
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