
                       São Paulo 
Companhia de Dança faz seu 

primeiro espetáculo em Barueri  

Companhia também realiza oficina de dança na cidade 
 

 

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD), da Secretaria da Cultura do Estado de São 

Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança, sob direção de Inês Bogéa, volta a Barueri (SP), 

onde faz seu primeiro espetáculo durante a abertura do Festival Barueri de Dança no 

dia 21 de outubro, às 19h00. Além da apresentação, a SPCD realiza ainda uma Oficina 

de Dança também no dia 21, às 10h00. As duas atividades acontecem no Teatro 

Municipal de Barueri (R. Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos 

Camargos). 
 

”Estivemos na cidade por três vezes para oficina de dança e palestras para educadores. 

Para nós é uma alegria levar um espetáculo ao teatro municipal”, fala Inês Bogéa. 

 

Na noite de abertura do festival, a SPCD apresenta Fada do Amor (1993), de Marcia 

Haydée, duo que traduz a energia e o amor da fada pelo ser humano marcado por sua 

entrega e delicadeza. O pas de deux integra Dr. Coppélius, O Mago de Marcia Haydée, 

uma releitura de Coppélia. A magia desta obra nos leva a perceber a leveza da bailarina 

que cruza a cena nos braços do bailarino.  
 

EDUCATIVO 
 

A programação das atividades educativas inicia-se às 10h do dia 21 de outubro, com a 

Oficina de Balé Clássico, ministrada por Beatriz Hack, assistente de ensaio e bailarina da 

Companhia. Nela os participantes têm a oportunidade de conhecer um panorama da 

técnica de balé clássico usada em uma companhia profissional. Para participar, basta se 

inscrever pelo e-mail educativo@spcd.com.br  
 

 

 

 

MAIS SOBRE A OBRA 

 

Fada do Amor (1993) 

Coreografia: Marcia Haydée 

Figurino: Evandro Machado 

Iluminação: Nicolas Marchi 

mailto:educativo@spcd.com.br


Músicas: La Nymphe de Diane, No 16 B, de Léo Delibes (1836-1891), solo de violino 

executado por Jean Baptiste Marie e Roger André 

Estreia mundial: 1993, Ballet de Santiago, Teatro Municipal de Santiago, Chile 

Estreia pela SPCD: 2016, Teatro Sérgio Cardoso, São Paulo, Brasil  

Duração: 5 minutos 
 

 

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA 
direção artística |  Inês Bogéa 

 

 

A São Paulo Companhia de Dança foi criada em janeiro de 2008 pelo Governo do Estado 
de São Paulo. Seu repertório contempla remontagens de obras clássicas e modernas, 
além de peças inéditas, criadas especificamente para o seu corpo de bailarinos. A 
Companhia, dirigida por Inês Bogéa, já percorreu 62 cidades do Estado de São Paulo, 17 
municípios do Brasil, e 37 cidades do exterior em 16 países, em mais de 700 espetáculos 
vistos por um público de mais de 600.000 pessoas, com grande sucesso de crítica e 
público. A SPCD atua em três vertentes: difusão da dança, atividades educativas e de 
formação de plateia para dança, e registro e memória da dança. “Seu carisma e 
originalidade são incríveis”, diz Dietholf Zerweck (Alemanha). Para a crítica da TANZ 
Magazine, Nicole Strecker, a SPCD fez o melhor espetáculo apresentado em Colônia 
(Alemanha) em 2017, que lhe rendeu uma indicação ao prêmio Tanz Jahrbuch. Ainda 
neste ano, a Companhia foi premiada em Gütersloh (Alemanha) com o Gütesiegel 
2016/2017 na categoria Melhor Performance do Ano e Melhor Companhia de Dança 
pelo voto popular. No Brasil, foi indicada ao Prêmio APCA nas categorias Melhor 
Interpretação e Coreografia/Criação. Ao longo de sua trajetória, a São Paulo recebeu 
diversas premiações pelo Guia da Folha como Melhor Espetáculo de Dança pela escolha 
do público (2016 e 2015) e como Melhor Espetáculo de Dança pela escolha do júri (2016, 
2014, 2013 e 2012). Em 2012, a revista Veja São Paulo elegeu Bachiana nº 1, de Rodrigo 
Pederneiras, como Melhor Espetáculo de Dança. 
 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

SERVIÇO 

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA | BARUERI 

Fada do Amor (1993), de Marcia Haydée,  

 

Dia 21 de outubro | sábado, às 19h00 

Teatro Municipal de Barueri 

Endereço: R. Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos 

Telefone: (11) 4198-0972 

Duração: 5 min 

Ingressos: 1 quilo de leite em pó.  

Classificação Indicativa: Livre 

 



ATIVIDADE EDUCATIVA  
 

OFICINA DE BALÉ CLÁSSICO - Ministrada por Beatriz Hack 

Dia 21 de outubro| sábado, às 10h00 

Inscrições pelo e-mail educativo@spcd.com.br 

A partir de 12 anos  

 
Este release está disponível para download no site da SPCD em http://spcd.com.br/releases.php em 

Comunicação | Releases. Fotos das coreografias da Companhia em alta resolução também podem ser 

baixadas no mesmo site no link Comunicação | Fotos.  
 

Para entrevistas ou mais informações:  

São Paulo Companhia de Dança 

Celina Cardoso – Assistente de Comunicação| (11) 3224-1380 | 
celina.cardoso@spcd.com.br  
 
Secretaria de Estado da Cultura  
Gisele Turteltaub – gisele@sp.gov.br – (11) 3339-8162 
Damaris Rota – drota@sp.gov.br – (11) 3339-8308 
Gabriela Carvalho – gabrielacarvalho@sp.gov.br – (11) 3339-8070 
Stephanie Gomes – stgomes@sp.gov.br – (11) 3339-8243 
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