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Em clima de natal, São Paulo Companhia de Dança lança podcast 

sobre a história de O Quebra Nozes 

Com roteiro de Inês Bogéa, produção direcionada às crianças estreia de modo 

gratuito nesta sexta-feira (24) 

                                                                        

Capa do Contos do Balé - Ep #13 O Quebra Nozes │ Arte: Manoel Britto 

 

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD), corpo artístico da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela 

Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa, estreia o 13º episódio do 

podcast Contos do Balé, ação do selo #SPCDdigital, voltado à difusão da 

dança no meio virtual. A história lançada nesta véspera de Natal (24), às 11h, 

de modo gratuito no canal da SPCD no YouTube 

(youtube.com/AudiovisualSPCD) e na playlist especial criada no perfil da 

Companhia no Spotify (tinyurl.com/spcdcontosdobale), além dos principais 

tocadores de áudio online. 

No clima da data festival, o episódio retrata o balé O Quebra Nozes, clássico 

inspirado no libreto de E.T.A. Hoffman (1778-1822) e que ganhou uma primeira 

versão coreográfica em 1892 pelas mãos de Lev Ivanov (1834-1901) e Marius 

Petipa (1818-1910). Na história, somos conduzidos pela experiência da jovem 

http://www.youtube.com/AudiovisualSPCD
https://tinyurl.com/spcdcontosdobale
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev_Ivanov&action=edit&redlink=1
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Clara em uma noite de Natal inesquecível, quando seu boneco Quebra-Nozes 

ganha vida e a leva em uma jornada por um reino mágico e dançante. 

Com narração de Inês Bogéa, diretora da São Paulo Companhia de Dança, e 

Rodolfo Dias Paes (DiPa), técnico de som da SPCD, o episódio tem roteiro 

assinado por Inês e faz parte de seu livro Outros Contos do Balé, publicado pela 

Editora Sesi-SP. A sonorização do episódio é de DiPa com inserção de trechos 

da trilha de Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893) que ressaltam toda a emoção 

presente ao longo do enredo. 

Produzido e distribuído desde 2020, Contos do Balé apresenta histórias de 

grandes clássicos do balé de repertório com uma linguagem própria para o 

público infantil. O podcast conta com outros 12 episódios já lançados: O Lago 

dos Cisnes, O Corsário, La Sylphide, Pássaro de Fogo, A Flauta Mágica, Dom 

Quixote, A Bela Adormecida, Petrouchka, A Menina Mal Olhada, Giselle, La 

Bayadère e Coppélia. Juntos, eles somam mais de 11 mil visualizações.  

 

Serviço 

Podcast Contos do Balé - Ep. #13 O Quebra-Nozes (Estreia) 

Quando: 24/12 (sexta-feira), às 11h  
Onde: Perfis da São Paulo Companhia de Dança no YouTube 

(youtube.com/AudiovisualSPCD), no Spotify (tinyurl.com/spcdcontosdobale) e 

demais tocadores de áudio online (Apple Podcasts, Google Podcasts, entre 

outros) 

 
 

Para entrevistas ou mais informações  

 

São Paulo Companhia de Dança  

www.spcd.com.br 

Amanda Queirós – Coordenadora de Comunicação e Educativo | 

amanda.queiros@spcd.com.br | (11) 3224.1380 ramal 389 

Laís Colombini – Assessora de Comunicação e Educativo | lais.colombini@spcd.com.br 

(11) 3224.1380 ramal 345 

 

Santa Marcelina Cultura / Theatro São Pedro 

www.santamarcelinacultura.org.br / www.theatrosaopedro.org.br 

Renata Franco | renata.franco@santamarcelinacultura.org.br | (11) 3585-9897 

 

Assessoria de imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 

www.cultura.sp.gov.br 

(11) 3339-8116 / (11) 3339-8162  

(11) 98849-5303 (plantão)  

imprensaculturasp@sp.gov.br 
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