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Grupo Teatral "Olha Nós Aí" vai encenar "Mitologia Grega" em frente a South 
Station em Boston 

No sábado, dia 15, às 5 PM, a Dewey Square em frente a South Station, em 
Boston... 

Grupo 
Teatral Olha Nois Aí vai se apresentar dia 15 em Boston 

 



No sábado, dia 15, às 5 PM, a Dewey Square em frente a South Station, 
em Boston (Massachusetts), será palco da apresentação da peça de 
teatro "Mitologia Grega". Todos os convidados e o público em geral, 
poderão desfrutar dessa linda performance teatral que acontecerá no 
coração de Boston. 

Crianças, adolescentes, jovens e adultos terão a oportunidade de 
assistir gratuitamente a encenação dessa história, do começo ao fim, 
se aventurando junto com os personagens no incrível mundo da 
mitologia grega, onde, o tema da peça mesmo sendo narrado no tempo 
da antiguidade, e apresentando os famosos deuses relatados na 
literatura, terá uma adaptação moderna, misturando presente, 
passado e futuro onde o final é inédito, e surpreenderá a todos. 

Com narrações em português e inglês, todos irão prestigiar o 
espetáculo dirigido por Kaado Pinheiro, professor, diretor e CEO da 
PR Productions Theater and Movies USA, e também, idealizador da 
brilhante ideia de apresentar esse teatro de rua para toda a 
Comunidade de New England. 

Os atores e atrizes são alunos do curso de teatro do Espaço Digaaí, 
onde as aulas acontecem todos os Sábados, das 5pm às 8pm na 151 
Pearl Street - 02110 (Boston). O responsável pelo local é Álvaro Lima, 
que é um grande divulgador e apoiador da arte e cultura Brasileira na 
América. 

O elenco da peça é formado pelos atores brasileiros: Aline Leigh, 
Flávia Manu, Chris Pereira, Elzione Cantarelli, Isadora Manoela, 



Larissa Dias, Luana Luz, Maria Santos, Richard Santos, Kiko Besouro 
e pela americana: Ebony Kennedy. 

Com o objetivo de descobrir e revelar novos talentos para toda a 
comunidade artística nos EUA, Kaado Pinheiro e seus apoiadores, 
criaram o grupo teatral "Olha Nós Aí", para divulgar o trabalho desses 
talentosos alunos, que estão a cada aula, se tornando artistas mais 
completos e profissionais. 

A peça "Mitologia Grega" será realizada com o apoio do Espaço Digaaí, 
com divulgação da Educadora Financeira, Dra Sibia Keila, com 
produção de Cristine Lang - CEO da Editora Universe Stars 
Publishing, iluminação e sonoplastia de Lourival Filho - Provideo 
Productions, e coreografia de Isadora Manoela. 

Fonte: Texto escrito por Cristine Lang 

 


