HORÁRIO

qua - qui - sex - sáb - dom
Teatro II

No Singular – Cia. de
Dança Quasar

Confira a programação
completa e a classificação
indicativa no fôlder da mostra
e no site bb.com.br/cultura.

26 a 28/6 – 20h

Noctiluzes

Área externa

4 a 15/6
(Exceto dia 12/6)

Classificação indicativa: livre.
Entrada franca.

Dona Bolota
e o Segredo da
Árvore Encantada
Até 2/8 – 17h
(Exceto dia 29/7)

Ingressos: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia).
Classificação indicativa: livre.

sáb - dom
A aventura musical infantil aborda a temática
de preservação do meio ambiente por meio
da encenação lúdica da história de quatro
crianças e um tico-tico depenado que
ajudam a fada Dona Bolota a encontrar a
poção mágica de Abalah Búú para trazer vida
de volta à floresta. De autoria de Ronaldo
Guedes e direção de Catarina Accioly e
William Ferreira, em parceria com Maíra
Carvalho.

qua - qui - sex - sáb e seg: 17h e 19h30
dom: 16h e 18h30

*Sessões extras aos sábados,
às 17h, e domingos, às 16h.
* Sessões com tradução em
LIBRAS dias 6, 9, 11 e 13 de
junho.
Entrada franca.
Classificação indicativa: 16 anos.

HORÁRIO

Até 4/6

24º Edição do
Seminário
Internacional de
Dança de Brasília

sáb – dom

Entrada franca.
Classificação indicativa: livre.
Confira a programação
completa no site
bb.com.br/cultura.

para venda no site:
ingressorapido.com.br

Quarta a segunda, das 9h às 21h;
fechado às terças-feiras.

INGRESSO
Entrada Franca

COMO CHEGAR

Clientes e funcionários BB,
estudantes, pessoas com
deficiência e maiores de 60 anos
pagam meia-entrada.
Os ingressos começam a ser
vendidos duas semanas antes do
evento. Para mostras de cinema os
ingressos são vendidos no dia.

Morro como
um país

Fora do lugar
A Poética do espaço
e do objeto na obra
de Rodrigo Paglieri

Classificação indicativa: livre.
Ingressos: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia).

Em parceria com a Secretaria
de Cultura do Distrito
Federal, a 24ª Edição do
Seminário Internacional de
Dança de Brasília oferece
ao público o Palco Livre –
apresentações, workshops e
aulas gratuitas aos sábados
e domingos na área externa
do CCBB. Dentre os artistas
e grupos previstos estão:
Faces Ocultas (SP), In
Steps (Ceilândia), Rachel
Hemdricks (USA), Karah
Abiog (USA) e Mônica
Proença (Canadá).

COMO CHEGAR

Ingressos

Entrada franca.
Classificação indicativa: livre.

28 e 29/6

Divulgação

Até 11 /8

qua - qui - sex- sáb - dom - seg
Formada por consagrados nomes da arte
contemporânea brasileira, como Ernesto Neto,
Vik Muniz, Wlademir Dias-Pino, Cildo Meireles,
Eduardo Coimbra, Paula Trope e Waltercio
Caldas, a exposição proporciona ao público
infantil e adulto um profunda imersão no rico e
complexo universo da arte. Com curadoria de
Evandro Salles, a mostra apresenta instalações,
esculturas, fotografias, obras sonoras e
poemas visuais que oferecem um conjunto
articulado, demonstram a grande pluralidade de
possibilidades e de cruzamentos de linguagens
da arte contemporânea.

Foto: Alexandre Magno

A Experiência
da Arte – Arte
para Crianças

Divulgação

Divulgação

Fruto de uma parceria
entre a companhia teatral
brasileira Plágio de Teatro
e o diretor argentino
Sérgio Sartório, a peça
revela o desenrolar
da história de três
desconhecidos que se
encontram em um píer
em uma madrugada.
Todos têm seus motivos
secretos para estar ali,
mas nada é o que parece
ser. Depois desta noite,
nada será igual ao que
era antes. Um ato de
ousadia de três covardes
nesse mundo de loucos.

qui - sex - sáb

INGRESSO
Entrada Franca

Funcionamento

Programa Educativo

Teatro I

6 a 8/6

qua - dom - seg
Última semana da exposição que traz
obras com poéticas inerentes aos espaços
urbanos e à experimentação com novas
tecnologias. Nos objetos, a investigação
incide sobre temas ligados à cultura do
cotidiano. Com curadoria de Carlos Silva,
a mostra exibe uma retrospectiva de onze
obras do artista dos últimos 15 anos de
atividade de Paglieri nos museus e nas ruas
da cidade que escolheu viver.

Entrada franca.
Classificação indicativa:
14 anos.
Teatro II

Em novo espetáculo da
companhia brasiliense Teatro do
Concreto, cinco personagens são
convocados para a cobertura
de um evento extraordinário: a
descoberta de um homem que
habita um lugar nunca antes
visitado, ainda sem contato
com nossa sociedade. O grupo
vem contribuindo com uma
trajetória que acumula sete
espetáculos e três publicações,
que se destacaram na cena
nacional e internacional, levando
este coletivo de artistas a ser
reconhecido como um dos mais
importantes grupos de teatro
brasileiro contemporâneo.

1/6 – 20h

Classificação indicativa: 14 anos.
Ingressos: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia).

dom

Extraordinário
1/6 – 18h30

Eu vou tirar você deste
lugar – As canções de
Odair José
Espetáculo musical que
possibilita um mergulho
no universo musical de
um dos mais importantes
cantores populares do Brasil,
explorando os tipos de
personagens que habitam
melodias consagradas
como Cadê Você e A Noite
mais Linda do Mundo.
Protagonizado pela atriz
e cantora Maria Alcina, ao
lado de elenco e montagem
brasiliense.

sex - sáb: 21h/ dom: 20h
O espetáculo faz uma investigação de diferentes
formas de opressão e exploração em diferentes épocas
e lugares. São utilizados depoimentos de ex-presos
políticos das ditaduras civil-militares da América
Latina, além de músicas, imagens e documentos
históricos sobre o período. Com a direção de Fernando
Kinas e teor político característico da companhia de
teatro Kiwi, o espetáculo apresenta roteiro inspirado
na obra literária do autor grego Dimitris Dimitriadis,
Morro Como País.

O Brasil de Jackson
do Pandeiro
16, 23 e 29/6

Entrada franca dias 16 e 23
de junho.
Venda de ingressos
antecipados para o show
de encerramento, dia 29
de junho.
Ingressos: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia).

seg: 20h/ dom: 16h
Série de três shows que celebra um dos
maiores ícones da música brasileira, com
uma releitura de sua obra e discografia. Nas
segundas, Terreirada Cearense, Silvério Pessoa
e Herbert Lucena revisitam as canções do
compositor, instrumentista e cantor Jackson
do Pandeiro. No domingo, quadrilhas, comidas
típicas e grande show de encerramento com
Chico César, Pedro Luís, Marcos Suzano e Thais
Macedo.

Classificação indicativa: 14 anos.
Ingressos: R$10 (inteira)
e R$ 5 (meia).

dom

A venda de ingressos por
espetáculo é limitada a quatro
unidades por pessoa.
HORÁRIO

seg - qua - qui - sex - sáb - dom
Visitas Mediadas
O Programa Educativo realiza visitas mediadas às exposições em cartaz.
O atendimento é oferecido às escolas, ongs e instituições através de
agendamento prévio. Aos finais de semana o atendimento é voltado para o
público em geral mediante a retirada de senhas.
Contação de Histórias
Sáb e dom – 11h e 16h (duração de 60 min).
Na atividade Em Cantos e Contos, são apresentados contos populares e
textos autorais que dialogam com o conteúdo das exposições. O formato das
apresentações das histórias é sempre uma surpresa. A atividade é oferecida
para toda a família (crianças a partir de cinco anos).
Musicando
Musicando é um laboratório de experimentação sonora onde o visitante é
convidado a vivenciar o universo a sua volta.
Férias no CCBB
Quando pensamos em férias, imaginamos um tempo em que o lazer e a
diversão ocupam todas as atenções. Férias remetem à liberdade de escolher
atividades prazerosas, de experimentar sensações novas e de explorar os
espaços culturais da cidade.
O CCBB Educativo oferecerá uma programação especial de férias. Contação
de Histórias, musica e atividades para crianças de 3 a 6 anos compõe um
leque de opções para todos os gostos e idades. A entrada é gratuita e as
senhas são distribuídas 30 minutos antes de cada atividade.

Informações GERAIS

Divulgação

Ingressos: R$ 4 (inteira)
e R$ 2 (meia).

Teatro I

Foto: Paula Carrubba

Retrospectiva dedicada
à exibição de filmes
realizados por cineastas
pernambucanos,
oferecendo ao público
a chance de assistir
a uma nova safra de
filmes de grande força
autoral, entre ficção e
documentários, curtas
e longas-metragens.

Divulgação

(Exceto dia 12/6)

Área externa

Galeria III

Foto: Bob Sousa

4 a 28/6

Com movimentos e
expressões de dança que
sempre surpreendem
o público pelo viés de
um olhar poético e bem
humorado, a Companhia
de Dança Quasar tem
como foco misturar
diferentes ciências com o
movimento, fazendo um
paralelo entre a tecnologia
e o corpo humano. O
grupo traz misturas
inovadoras da dança
que se inter-relacionam
com técnicas de mímica,
do circo, do teatro, da
videoinstalação, dentre
outras manifestações
culturais e artísticas.

Foto: Renata Pires

Teatro I

Divulgação

O Novo Cinema
Pernambucano

Divulgação

Cinema

Foto: Jones de Abreu

Pavilhão I

Galerias I e II, Sala Multiuso, Pavilhão II, Jardins

INGRESSO
Entrada Franca

Nos eventos gratuitos, as senhas
podem ser retiradas com uma
hora de antecedência à respectiva
sessão. Será entregue uma senha
por pessoa.
Exposições e debates:
entrada franca.
Teatro e música: R$ 10 (inteira)
e R$ 5 (meia).
Cinema: R$ 4 (inteira)
e R$ 2 (meia).
Os ingressos para os eventos do
CCBB Brasília estão disponíveis
Informações
Promoções
Curiosidades

/ccbb.brasilia

Não é permitida a entrada nas salas
de exposições portando bolsas,
mochilas e grandes volumes.
Não é permitida a entrada no teatro
e nas salas de exposição portando
alimentos ou bebidas.
Existem guarda-volumes atrás da
bilheteria.
Não será permitida a entrada após
o início dos eventos no teatro.
COMO CHEGAR

Endereço
Centro Cultural Banco do Brasil
SCES, Trecho 2
Brasília/DF
SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Deficiente Auditivo
ou de Fala 0800 729 0088
Licença de funcionamento número:
00340/2011.
Governo do Distrito Federal/
Brasília/ Distrito Federal.
Validade: prazo indeterminado.

@ccbb_df

/ccbbbrasilia

Programação mensal completa

bb.com.br/cultura
Baixe o leitor de QR
Code em seu celular,
fotografe o código e
confira a página do
CCBB no Facebook.

Ministério da
Cultura

Ministério da
Cultura

Ministério da
Cultura

Exposições
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano
Teatro
19h30 – Noctiluzes

5 quinta
Teatro
19h30 – Noctiluzes
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

Teatro
17h – Dona Bolota
17h e 19h30 –
Noctiluzes
21h – Morro Como
um País
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

8 domingo
Teatro
17h – Dona Bolota
16h e 18h30 –
Noctiluzes
20h – Morro Como
um País

Teatro
19h30 – Noctiluzes
(Trad. LIBRAS)

11 quarta
Teatro
19h30 – Noctiluzes
(Trad. LIBRAS)
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

12 quinta
Exposições
9h às 15h – Horário
de funcionamento
reduzido em virtude
da Copa do Mundo.

13 sexta
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

Música
20h – Homenagem a
Jackson do Pandeiro

Dança
9h às 12h – Palco Livre
20h – No Singular

14 sábado

20 sexta

25 quarta

Teatro
17h – Dona Bolota
17h e 19h30 –
Noctiluzes

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

21 sábado

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

Teatro
17h – Dona Bolota

15 domingo

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

Teatro
17h – Dona Bolota
16h e 18h30 –
Noctiluzes
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

16 segunda

22 domingo
Teatro
17h – Dona Bolota
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

23 segunda

26 quinta
Dança
20h – No Singular
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

27 sexta
Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

29 domingo
Dança
9h às 12h – Palco Livre
9h às 12h –
Excepcionalmente
neste dia, horário
reduzido.
12h às 16h – CCBB
fechado. Evento em
montagem.
Música
16h – Homenagem a
Jackson do Pandeiro

30 segunda
Dança
20h – No Singular

Exposições

Exposições

28 sábado

Música
20h – Homenagem a
Jackson do Pandeiro

9h às 15h – Horário
de funcionamento
reduzido em virtude
da Copa do Mundo.

Teatro
17h – Dona Bolota

Exposições

Exposition - Galleries I and
II, Multiuse Room, Pavilion II,
Gardens
Rating: free for all ages.
Free admission.

Tickets: R$ 4 (full) and R$ 2
(Banco do Brasil’s clients and
employees, students, senior
citizens, and the disabled).
Please refer to the exhibition
folder or the website
bb.com.br/cultura for the full
schedule and rating.

Pavilion I
Tickets: R$ 10 (full) and R$ 5
(Banco do Brasil’s clients and
employees, students, senior
citizens, and the disabled).
Rating: free for all ages.

I die as a
country

The result of a partnership
between the Brazilian
theater company Plágio
de Teatro and Argentine
director Sergio Sartorius,
the play reveals the
unfolding story of three
strangers that meet at a
pier on a singular night.
All of them have their
ulterior motives for being
there, but nothing is what
it seems. After this night,
nothing will be as it was
before. An act of boldness
by three cowards in this
crazy world.
Theater II
*Additional sessions on
Saturdays, at 5 pm, and
Sundays, at 4 pm.
* Sessions interpreted in
Brazilian Sign Language on
June 6, 9, 11 and 13.
Free admission.
Rating: 16 years and older.

the show presents a script
inspired by the literary
work of Greek author
Dimitris Dimitriadis, Dying
as a Country.
Theater I
Free admission.
Rating: 14 years and older.

In the new show by
Brasília’s Teatro do
Concreto company, five
characters are invited to
cover an extraordinary
event: the discovery of
a man who lives in an
undiscovered place, who
has had no contact with
our society. The group has
been contributing with a
trajectory that comprises
seven plays and three
publications, which have
excelled in the national and
international scene, leading
this collective of artists to

June 26 to 28
8 pm

With dance movements
and expressions that always
surprise the audience
through a poetic and
humorous emphasis, the
Quasar Dance Company
focuses on incorporating
different sciences with
movement, drawing a
parallel between technology
and the human body. The
group brings innovative
dance fusions that are
interrelated with mime,
circus, theater, and video
installation techniques,
among other cultural and
artistic manifestations.
Theater I
Rating: free for all ages.
Tickets: R$ 10 (full) and
R$ 5 (Banco do Brasil’s
clients and employees,
students, senior citizens,
and the disabled).

24th Edition
of Brasília’s
International
Dance Seminar
June 28 and 29

In partnership with the
Department of Culture of
the Federal District, the
24th edition of the Brasília’s
International Dance
Seminar offers the public
the Open Stage - with
presentations, workshops,
and free classes on
Saturdays and Sundays
in the outdoor area of
the CCBB. Among the
artists and groups that are
scheduled to present are:
Faces Ocultas (São Paulo),
In Steps (Ceilândia), Rachel
Hemdricks (USA), Karah
Abiog (USA), and Mônica
Proença (Canada).
External Area
Free admission.
Rating: free for all ages.
Please refer to the website
bb.com.br/cultura for the
full schedule.

Out of Place
The Poetry
of Space and
Object in
the Works
of Rodrigo
Paglieri
Until June 4

The last week of the
exposition, which brings
works with the poetry
that is inherent to urban
spaces and to the
experimentation with
new technologies. In the
objects, the investigation
focuses on themes related
to quotidian culture.
Curated by Carlos Silva,
the exposition displays a
retrospective of eleven
works of the past 15 years
of Paglieri’s activities in the
museums and streets of
his city.

I’ll Take You Out
of This Place
The songs by
Odair José
June 1 – 8 pm

The musical plunges into
the melodies of one of the
biggest popular singers
in Brazil, exploring the
characters that inhabit
renowned songs such as
Cadê Você and A Noite
Mais Linda do Mundo. With
a large cast and produced
in Brasília, starring actress
and singer Maria Alcina.
Theater I
Rating: 14 years and older.
Tickets: R$ 10 (full) and
R$ 5 (Banco do Brasil’s
clients and employees,
students, senior citizens,
and the disabled).

be recognized as one of
the most important groups
of Brazilian contemporary
theater.
Theater II
Rating: 14 years and older.
Tickets: R$ 10 (full) and R$ 5
(Banco do Brasil’s clients and
employees, students, senior
citizens, and the disabled).

Guided Tours
CCBB’s Educational
Program promotes guided
visits to the exhibitions.
Schools, NGOs, and
institutions can attend
through previous booking.
On weekends, the service
is geared to the general
public, and tickets are
distributed prior to the
tour.
Storytelling
Sat. and Sun. - 10 am and
4 pm (duration: 60 minutes)
In the activity In Tales and
Songs, popular tales and

authorial texts that dialogue
with the current exhibitions
are presented. The format
of the presentation is
always a surprise! The
activity is offered for the
entire family (children 5
years and older).

Gallery III

Making Music
Making Music is a
laboratory of auditory
experimentation, where
visitors are invited to
experience the universe
around them.

CCBB’s Educational
Program will offer a
special vacation program.
Storytelling, Music, and
activities for children aged
3 to 6 years will provide

a range of options for
all tastes and ages. Free
admission. Tickets will be
distributed 30 minutes
prior to the beginning of
each event.

Ministério da
Cultura

Torcedor Guga Kuerten

June 16, 23, and 29

A series of three
concerts to celebrate
one of the main icons
of Brazilian music, with
a reinterpretation of his
work and discography.
On Mondays (June 16 and
23), Terreirada Cearense,
Silvério Pessoa, and
Herbert Lucena revisit the
songs by the composer,
musician, and singer
Jackson do Pandeiro.
On Sunday, there will
be square dancing,
characteristic foods, and a
great finale by Chico César,
Pedro Luís, Marcos Suzano,
and Thais Macedo.
Free admission: June 16
and 23.
Tickets will be sold in
advance for the June 29
finale.
Tickets: R$ 10 (full) and
R$ 5 (Banco do Brasil’s
clients and employees,
students, senior citizens,
and the disabled).

Free admission.
Rating: free for all ages.

Vacations in CCBB
When we think of vacation,
we imagine a time when
leisure and amusement
are the center of attention.
Vacations refer to freedom
to choose enjoyable
activities, to experience
new sensations, and to
explore the cultural spaces
in the city.

The Brazil of
Jackson do
Pandeiro

External Area

Educational
Program

Extraordinary
June 1 - 6:30 pm

June 6 to 8
The show is an
investigation of different
forms of oppression
and exploitation, at
different times and places.
Testimonies of former
political prisoners of the
civil/military dictatorships
in Latin America are used,
in addition to songs,
pictures, and historical
documents of the period.
Directed by Fernando
Kinas, and with the political
content that characterises
Kiwi Theater Company,

Cinema

June 4 to 15

In Singular –
Quasar Dance
Company

A EXPERIÊNCIA
DA ARTE – ARTE
PARA CRIANÇAS

Até 11/8

traNSporte gratuito

Existe um Banco do Brasil
sempre perto de você:
em mais de 24 países e na
alegria da nossa torcida.

Segunda, quarta, quinta e sexta:
Galeria dos Estados: 11h, 11h55, 13h, 13h50, 14h55, 15h45,
17h, 17h50, 18h55, 20h, 20h45 e 21h50.
Biblioteca Nacional: 11h05, 12h, 13h05, 13h55, 15h, 15h50,
17h05, 17h55, 19h, 20h05, 20h50 e 21h55.
UnB Inst. de Artes: 12h10, 14h05, 16h, 18h05 e 19h10.
UnB Biblioteca: 12h15, 14h10, 16h05, 18h10 e 19h15.
CCBB: 11h35, 12h40, 13h30, 14h35, 15h25, 16h40, 17h30,
18h35, 19h40, 20h25, 21h30 e 22h45.
Teatro Nacional: 11h45, 12h50, 13h40, 14h45, 15h35, 16h50,
17h40, 18h45, 19h50, 20h35, 21h40 e 23h*.
Final de semana

Somos o banco da
@bancodobrasil

Lotação máxima de 23 pessoas sentadas e 7 em pé.

/bancodobrasil bb.com.br

Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001
SAC 0800 729 0722 • Ouvidoria BB 0800 729 5678
Deﬁciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
* acesse bb.com.br e consulte a relação de agências
com horário diferenciado para realizar câmbio.

Galeria dos Estados: 11h, 11h50, 12h55, 13h45, 14h55, 15h50,
16h55, 17h50, 18h45, 19h50, 20h35 e 21h45.
Biblioteca Nacional: 11h05, 11h55, 13h, 13h50, 15h, 15h55, 17h,
17h55, 18h50, 19h55, 20h40 e 21h50.
UnB Inst. de Artes: 12h05, 16h05 e 19h00.
UnB Biblioteca: 12h10, 16h10 e 19h05.
CCBB: 11h25, 12h30, 13h20, 14h30, 15h25, 16h30, 17h25,
18h30, 19h35, 20h20, 21h30 e 22h45.
Teatro Nacional: 11h35, 12h40, 13h30, 14h40, 15h35, 16h40,
17h35, 18h40, 19h45, 20h30, 21h40 e 23h*.
Setor Hoteleiro Norte - ao lado da Torre de TV: 11h45,
12h50, 13h40, 14h50, 15h45, 16h50 e 17h45.
* desembarque

CCBB jun

4 quarta

7 sábado

Exposições

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

This children’s musical
adventure addresses the
issue of preserving the
environment, through
playful staging of the story
of four kids and a plucked
crowned sparrow who help
Ms. Bolota, the fairy, to find
Abalah Búú’s magic potion
in order to bring life back
to the forest. Script by
Ronaldo Guedes. Directed
by Catarina Accioly
and William Ferreira, in
partnership with Maíra
Carvalho.

June 4 to 28

A retrospective dedicated
to the exhibition of films by
Pernambuco filmmakers,
offering the public an
opportunity to see a new
crop of films of great
authorial force, including
fictional and documentary,
and short and feature films.

Nightlights

Brasília / 2014

Exposições

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

9 segunda

Teatro
19h30 – Noctiluzes
(Trad. LIBRAS)

Composed of renowned
names in contemporary art,
such as Ernesto Neto, Vik
Muniz, Wlademir Dias-Pino,
Cildon Meireles, Eduardo
Coimbra, Paula Trope,
and Waltercio Caldas, the
exposition provides children
and adults with a profound
immersion in the rich and
complex world of art.
Curated by Evandro Salles,
the exposition features
installations, sculptures,
photographs, sound works,
and visual poems, which
offer an interconnected set
that demonstrates the great
plurality of possibilities and
intersections of language in
contemporary art.

Until August 2
5 pm

The New
Cinema of
Pernambuco

Foto: Jones de Abreu

2 segunda

Teatro
19h30 – Noctiluzes
(Trad. LIBRAS)
21h – Morro Como
um País

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

Até 11 /8

PROGRAM JUN

Brasília / 2014

Calendário jun

Teatro
17h – Dona Bolota
18h30 – Extraordinário
20h – Eu Vou Tirar
Você Desse Lugar:
As Canções de Odair
José

6 sexta

19 quinta

Until August 11

Ms. Bolota
and the
Secret of the
Enchanted Tree

Anúncio

Cinema
O Novo Cinema
Pernambucano

8/5 a 1/6

1 domingo

Closed on Tuesdays

18 quarta

Programação sujeita a alterações
em função dos jogos do mundial de
futebol 2014. Consulte previamente
no site bb.com.br/cultura a
programação atualizada.

The Art
Experience – Art
for Children

