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Marco Luque participa de espetáculo seguido de
festa
As informações estão atualizadas até a data acima. Sugerimos contatar o local para confirmar as informações

da Folha Online
Divulgação

Nesta quinta-feira (5), o ator Marco Luque, um
dos apresentadores do programa CQC,
participa do espetáculo "Cabaré
Contemporâneo", do projeto Trixmix, que
promove uma noite com circo, teatro e festa
em clima de cabaré, no Clube Eazy, na região
oeste da capital paulista.
Caracterizado com o personagem Jackson
Faive, Luque divide o palco com o elenco
formado por Marcio Ribeiro, Bel Mucci (Circo
Zanni), Naty Presser (ex-Cirque du Soleil), Lu
Mineiro, Joana Toledo Piza, Alejandro Muniz,
Barcelona e Stefany di Bourbon.

O ator Marco Luque, que
participa da próxima
edição do Trixmix

Após a apresentação, DJs convidados
assumem o som da casa para uma festa sem
hora para terminar. A bilheteria do clube reabre
às 23h15 para quem quiser curtir somente a balada, que comporta
até 1000 pessoas.

Clube Easy - av. Marques de São Vicente, 1767, Barra Funda, região oeste, São Paulo,
SP. Tel.: 0/xx/11/3611-3121. Qui. (5): 21h30. 400 lugares. Ingr.: R$ 35 (R$ 17, às
23h15). Classificação etária: 18 anos. www.trixmix.org

Endereço da página:
http://guia.folha.com.br/teatro/ult10053u646939.shtml

Links no texto:
www.trixmix.org
http://www.trixmix.org
Centro Brasileiro Britânico promove narração de histórias com folclorista
http://guia.folha.com.br/teatro/ult10053u645801.shtml
Comédia "Decameron" mostra comerciantes e suas fogosas mulheres
http://guia.folha.com.br/teatro/ult10053u644977.shtml
"Trair e Coçar É só Começar" ganha nova temporada em São Paulo
http://guia.folha.com.br/teatro/ult10053u644538.shtml
"Alexandre, o Grande", de Theo Angelopoulos, retrata bandido tirano
http://guia.folha.com.br/cinema/ult10044u646867.shtml
Guia indica três espetáculos de dança em cartaz até a semana que vem
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http://guia.folha.com.br/concertosedanca/ult10046u645899.shtml
Três mostras reúnem o melhor do design mundial em São Paulo
http://guia.folha.com.br/passeios/ult10050u645587.shtml
Leia o que há em arquivo sobre teatro
http://search.folha.com.br/search?q=teatro&amp;site=online
Anatol Rosenfeld discute dois mil anos de teatro em obra que registra suas aulas
http://livraria.folha.com.br/catalogo/1023176
Com as diversas modalidades cênicas foram incorporadas ao teatro pós-dramático
http://livraria.folha.com.br/catalogo/1019009
Saiba quais foram as principais características do drama burguês do século 18
http://livraria.folha.com.br/catalogo/1019016
Copyright Folha Online. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página
em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folha Online.

5/11/2009 16:54

