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FESTLIP, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
DA LÍNGUA PORTUGUESA (Festlip)

Festlip - Festival Internacional de
Teatro da Língua Portuguesa, Quarta,

21. Setembro 2016, Rio de Janeiro

Festlip 2016 | 8ª edição

A Talu Produções traz para a cidade do Rio de Janeiro a 8ª edição do Festlip – Festival

Internacional de Teatro da Língua Portuguesa. Nelson Rodrigues é o homenageado e tema

do festival, que terá toda sua programação sob a visão dos países que possuem o português

como língua.

» Programação:

• Mostra Teatral

» Raíz di Polon (Cabo Verde) - ''A Serpente''

» Elinga (Angola) - ''A Mulher Sem Pecado''

» Teatro da Garagem (Portugal) - ''A Vida Como Ela É''

• Mostra Brasil

» O Cinema Rodriguiano

» Leitura Dramatizada - O Terceiro Vestido de Noiva

• Vitrine Cultural
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» IV Encontros Culturais de Língua Portuguesa

» Mesa de Debates - ''Bonitinhos, Mas Ordinários''

» Palestra - ''Mitos e Controvérsias do Teatro Africano''

» Oficina de Dança - ''Só o ***** É Indecente. Do Pescoço Para Baixo Podia-se Andar Nú''

• FESTLIPSHOW

» https://www.facebook.com/events/284191858605389/

• FESTLIPinho

» Neste ano, o FESTLIPinho será realizado com muita dança. Aberto ao público infanto-juvenil ,

mas com foco nos míudos do ponto de cultura do Festlip, o CDLIP, o evento recebe o grupo de

dança cabo-verdiano Raiz di Polon para despertar e incorporar a linguagem corporal no trabalho

teatral desenvolvido com esses jovens dramaturgos.

• FESTGOURMET

» O paladar é um dos sentidos mais aprazíveis e, neste clima, nossa mostra gourmet traz

Nelson para a mesa. Petiscos inspirados na sua dramaturgia estarão à disposição para

temperar este experimento. Em um cenário bem carioca, o bar Zazá Bistrô prepara um cardápio

especial

• Exposição

» O premiado designer Ismael Lito traz para a 8ª edição do Festlip a exposição ''Toda Nudez

Será Castigada''.O designer cria animações em loop de bonecos nus, inspirados em obras,

frases, citações e poemas de Nelson Rodrigues, originando assim o título da exposição. Através

do humor e entretenimento, Ismael expõe traços e características de grandes obras de Nelson.

Realização:Talu Prodruções


