
OS FABULANTES

A Cia Arte-Móvel de Teatro, em 
“Os Fabulantes”, traz à seu 
público encantadas histórias de 
uma floresta, onde vivem ratos, 
leões, rãs, raposas e lobos. As 
Aventuras vividas são narradas 
por dois contadores e ilustradas 
por máscaras e adereços incríveis, 
que completam o espaço cênico. 
De maneira colorida, leve e 
divertida, transporta a criança, 
que ainda está em fase de 
formação de conduta e caráter, a 
um mundo mágico, onde sem 
perceber, conhecerá princípios 
que carregará por toda a vida. 
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Duração: 40 minutos
Gênero: Contação de Histórias e 
Formas Animadas
Classificação: Livre
Faixa etária recomendada: a partir de 
4 anos
Tema: Conceito moral
Conteúdo: Releitura de Fábulas 
tradicionais através de bonecos e 
recurso de música ao vivo
Tempo de montagem: 3h30

+ Informações

Videoclipe

Fotos

Aperte o play e assista a
clipe do espetáculo.

Ou aponte a
câmera do 
seu celular 
para o 
QR Code.

https://www.youtube.com/watch?v=lz-b-nKgdq0


Espetáculo musicado de contação de histórias que 
utiliza técnicas de animação e bonecos, tendo 
realizado ações como: Temporadas em parceria 
com secretarias de Educação, Abertura do 8°Festar, 
Semana da Criança da INFRAERO, Virada Cultural 
Paulista 2010 e 2012, Americana Mostra 2010 e 2011, 
Mapa Cultural Paulista, Mostra NaLona de Teatro, 
MS em Cena (Três Lagoas), Aniversário de 192 anos 
de Santa Bárbara, Mostra Cena Bárbara, 29ª Feira 
das Nações, Mostras de Repertório da Cia, entre 
outras. Integrou a programação de diversos 
espaços e instituições como, SESCs Catanduva, São 
Carlos e Presidente Prudente, do Centro de 
Tradições Nordestinas (São Paulo), CEU das Artes e 
alguns SESIs, como: Mogi Guaçu, Piracicaba, Itu,  
Indaiatuba, Araraquara, São Caetano do Sul, Araras 
e Americana. 

Em 2016 e 2017, o espetáculo circulou  pela região 
através do projeto “Aguar Histórias” aprovado pelo 
ProAC. Já em 2019, o espetáculo circulará através 
do PROAC ICMS e da Lei Rouanet, dando 
continuidade ao trabalho de democratização do 
acesso a cultura instituído pela Cia.

Histórico



Contato

Ficha Técnica

Realização

Para saber ainda mais ou
conhecer outros espetáculos
da Cia. acesse o nosso site, 
basta clicar no botão abaixo:

(19) 99263.7088
(19) 99955.3099
contato@ciaartemovel.com.br 
www.CiaArteMovel.com.br

Texto: Colagem de fábulas 
organizadas por Lays Ramires
Direção: Otávio Delaneza
Elenco: Lays Ramires e 
Otávio Delaneza
Iluminação: Lays Ramires
Cenografia, bonecos e 
adereços: Cia Arte-Móvel

Figurino: Cia Arte-Móvel
Músicas: Lays Ramires
Contra-Regragem: Helton Carlos, 
Bruna Oliveira e Vinícius Pestana
Operação de Luz (quando necessário): 
Vinícius Pestana 
Produção: LR Produção Cultural
Produção Executiva: Cooperativa Paulista de Teatro
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