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A Associação Cultural e Teatral Guarantã lança neste domingo (20) o DVD da apresentação da 28ª edição da “Paixão de Cristo” em Piracicaba (SP).A Associação Cultural e Teatral Guarantã lança neste domingo (20) o DVD da apresentação da 28ª edição da “Paixão de Cristo” em Piracicaba (SP).
O espetáculo, encenado no Engenho Central, foi assistido por 12 mil pessoas este ano. A exibição do DVD terá entrada gratuita.O espetáculo, encenado no Engenho Central, foi assistido por 12 mil pessoas este ano. A exibição do DVD terá entrada gratuita.

O espetáculo foi dirigido por Viviani Palandi, com elenco de 350 atores em um cenário de 8 mil metros quadrados ao ar livre. Diferente da direção deO espetáculo foi dirigido por Viviani Palandi, com elenco de 350 atores em um cenário de 8 mil metros quadrados ao ar livre. Diferente da direção de
Raul Rozados, em 2016, que deu um viés mais político à peça, Raul Rozados, em 2016, que deu um viés mais político à peça, . Após quatro anos sendo interpretado pelo ator Fábio Malosso, Jesus teve. Após quatro anos sendo interpretado pelo ator Fábio Malosso, Jesus teve
interpretação de Felipe Trevilin.interpretação de Felipe Trevilin.

O espetáculo “Paixão de Cristo” é encenado há quase três décadas durante a Semana Santa em Piracicaba, e é O espetáculo “Paixão de Cristo” é encenado há quase três décadas durante a Semana Santa em Piracicaba, e é , segundo a organização., segundo a organização.

O lançamento acontece a partir das 15h na sede da associação, localizada na Avenida Santa Lidia, 548, na Vila Areão. O DVD pode ser adquirido noO lançamento acontece a partir das 15h na sede da associação, localizada na Avenida Santa Lidia, 548, na Vila Areão. O DVD pode ser adquirido no
local por R$ 15. Mais informações podem ser encontradas pelo telefone (19) 3413-7888.local por R$ 15. Mais informações podem ser encontradas pelo telefone (19) 3413-7888.
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