
PILOBOLUS NO TEATRO BRADESCO COM SEU NOVO ESPETÁCULO: 
SHADOWLAND 2 

 

Em maio, o Teatro Bradesco recebe o espetáculo "Shadowland 2: A Nova Aventura", do 
grupo norte-americano Pilobolus, que mistura dança, música, acrobacias e um jogo de 

sombras surpreendente 
 

 
Crédito: Divulgação. Clique no link para acessar mais fotos: www.opuspromocoes.com.br 

 
Com 46 anos de formação e reconhecido como pioneiro em dança contemporânea, o grupo 
Pilobolus Dance Theater é referência em dança e se destaca pela originalidade e identidade. 
Seus bailarinos são também acrobatas e brincam com movimentos inusitados. Para completar, 
há uma grande produção cenográfica fazendo jogos de sombras, o que traz uma percepção de 
arte única para o público.  
 
Com realização da Opus Promoções e Dell’Arte, o grupo Pilobolus apresenta seu mais novo 
espetáculo, “Shadowland 2: A Nova Aventura”, nos dias 30 e 31 de maio, no Teatro Bradesco, 
às 21h. 
 
Em 2009, o Pilobolus estreou o espetáculo “Shadowland”, primeiro a trazer esse conceito de 
sombras e dança, que já percorreu 32 países e foi visto por mais de 1 milhão de pessoas em todo 
o mundo. Agora, a companhia tem o orgulho de apresentar a evolução desse conceito, com 
“Shadowland 2: A Nova Aventura”. 
 
O espetáculo conta com a mesma equipe criativa de seu antecessor, incluindo o roteirista 
principal da série de animação Bob Esponja, Steven Banks, e o popular compositor americano, 
David Poe, que completa a sensação sinestésica da composição visual da apresentação com 
canções cheias de alma e um pouco de rock.  
“`Shadowland 2’ nos deixa sem palavras... Bonito, comovente e completamente inesperado”, 
relata o jornal alemão Stuttgarter Zeitung.   

http://www.opuspromocoes.com.br/
https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3033&evento=PILOBOLUS


 
Baixe o vídeo promocional do espetáculo em: https://tinyurl.com/Pilobolus-2017 
 
A história de “Shadowland 2: A Nova Aventura” 
“Shadowland 2: A Nova Aventura” explora a mistura de sombras e coreografias para contar uma 
história de amor entre duas pessoas, que também buscam salvar um pássaro imaginário. 
Empregando animação, vídeo e teatro de sombras, o espetáculo nos leva em uma aventura que 
passa por diversas referências, desde filmes de ficção científica até filmes noir e comédias 
românticas. 
 
Sobre Pilobolus Dance Theater 
O Pilobolus é uma organização de artes internacionalmente aclamada e reconhecida por suas 
colaborações únicas e diversas, que quebram as barreiras entre disciplinas criativas. A 
companhia está comprometida a fundo com a elaboração de criações colaborativas, explorando 
novas formas de usar o corpo humano como um meio gráfico e expressivo. 
 
A companhia foi fundada em 1971 por um grupo de estudantes da Dartmouth College, sem 
formação em dança e sem interesse em criar a partir das regras da técnica de dança clássica. 
Eles empregaram uma ingenuidade inventiva que a organização continua aplicando 
energeticamente às criações atuais. A empresa também coloca sua intensa energia criativa em 
ação nas comunidades onde se apresenta, ensinando a grupos de pessoas de todas as idades, 
origens e habilidades, novas maneiras de pensar, formando uma verdadeira conexão, 
trabalhando em colaboração e encontrando beleza em lugares inesperados. 
 
Pilobolus já criou e levou mais de 120 peças a mais de 65 países. A empresa também já recebeu 
muitas honras, incluindo um Scripps Award e um Prêmio Dance Magazine, em 2010; um TED 
Fellowship e uma indicação ao Grammy, em 2012; além de vários prêmios Cannes Lion no 
Festival Internacional de Criatividade. 
 
Site oficial: www.pilobolus.org 
 
SERVIÇO 
SÃO PAULO (SP) 
Dias 30 e 31 de maio 
Terça e quarta-feira, às 21h 
Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo) 
www.teatrobradesco.com.br  
 
INGRESSOS 

Setor Inteira  Meia-Entrada 

Frisa 3º andar R$ 50,00  R$ 25,00 

Frisa 2º andar R$ 50,00  R$ 25,00 

Frisa 1º andar R$ 100,00  R$ 50,00 

Balcão Nobre R$ 110,00  R$ 55,00 

Plateia (O a W) R$ 180,00  R$ 90,00 

Plateia (A a N) R$ 220,00  R$ 110,00 

Camarote  R$ 220,00  R$ 110,00 

 

- 50% de desconto para Clientes Bradesco e guichê exclusivo na bilheteria do Teatro. Desconto 

limitado a quatro ingressos por sessão para titulares dos cartões de crédito e débito (exceto 

https://tinyurl.com/Pilobolus-2017
http://www.pilobolus.org/
http://www.teatrobradesco.com.br/


cartão pessoa jurídica Bradescard). Limitado a quatro ingressos por sessão para o titular e cota 

de 200 ingressos por sessão;  

- 40% de desconto para cartões Zaffari Card e Bourbon Card, na compra de até dois ingressos 

por titular. Vendas apenas na bilheteria do Teatro; 

- 30% de desconto cliente mailing Dell"Arte: para compra de até 2 ingressos exclusivo para Site 
DellArte (mediante apresentação do e-mail na entrada do teatro. O cliente pode imprimi-lo ou 
salvá-lo em seu celular. Desconto válido em todos os pontos de venda). 
 
** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo. 
  
*** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis 
para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de 
comprovações oficiais em São Paulo: 
  
- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 
identidade oficial com foto. 
 
- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 
nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 
estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 
Mais informações: www.documentodoestudante.com.br 
   
- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 
documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 
de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 
No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de documento 
de identidade oficial com foto. 
 
- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 
mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 
Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 
identidade oficial com foto. 
- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 
foto. 
 
- DIRETORES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS, SUPERVISORES E TITULARES DE CARGOS DO 
QUADRO DE APOIO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAIS mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite 
acompanhado de documento oficial com foto. 
 
- PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO mediante 
apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite 
acompanhado de documento oficial com foto. 
  
**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição 
do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será 

http://www.documentodoestudante.com.br/


exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 
  
ATENÇÃO: Não será permitida a entrada após o início do espetáculo. 
  
Capacidade: 1.457 pessoas  
Acesso para deficientes 
  
Estacionamento:  
Isento até 15 minutos 
Compras no Zaffari acima de R$ 40,00 = 3h de isenção 
Self: Primeiras 2 horas = R$ 12,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
Valet Parking: 1ª hora = R$ 16,00 
Hora adicional = R$ 10,00 
Motos: Primeiras 2 horas = R$ 10,00  
Hora adicional = R$ 2,00 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS: 
Ingresso Rápido: 4003-1212/ www.ingressorapido.com.br 
 
Bilheteria Teatro Bradesco: Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo 
Horário de funcionamento: Domingo a Quinta das 12h às 20h, Sexta e Sábado das 12h às 22h. 
 

Assessoria de Imprensa do Teatro Bradesco: 
Taga Comunicação Estratégica 

Guilherme Oliveira – (11) 97648-5663 – guilherme@agenciataga.com.br  
 

Apoio de assessoria de imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509/ 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Pâmela Seyffert – 51 3235.4504 pamela.seyffert@opuspromocoes.com.br  
 

http://www.ingressorapido.com.br/
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