










PRINCIPAIS ASPECTOS

Uma superprodução musical que enaltece a diversidade cultura do país, trazendo 
a representatividade das nossas origens, passando pela cultura indígena, africana e europeia 
de um jeitinho único e especial dentro do universo das criações de Mauricio de Sousa.

• Brasilis é uma superprodução circence-musical;

• Maior espetáculo já produzido pela Mauricio de Sousa Produções, como parte 
das comemorações dos seus 60 anos;
 
• Celebra a diversidade cultural do Brasil, enaltecendo as riquezas dos costumes 
e regionalismos;
 
• A maior turnê do país: 10 cidades contemplando as 05 macrorregiões. 
Uma contribuição cultural através da disseminação de cultura para cidades que não 
estão no circuito de grandes espetáculos;

• Fafy Siqueira e Paula Lima estrelam o espetáculo junto com a Turma da Mônica 
e grande elenco. Olodum, faz uma participação musical, não em cena, porém com 
presença em toda composição da trilha sonora que é exclusiva e inédita;

• Brasilis tem a Supervisão Geral de Mauricio de Sousa, Direção e Produção Geral de Mauro 
Sousa, figurino assinado por Carol Barreto, cenografia assinada por J.C.Serroni e Direção Musical 
de Marcelo Souza;

• Consultoria sobre cultura africana, por Rafael Calça e sobre cultura indígena, por Katu Mirim 
e Danilo Baniwa.

SINOPSE 

Já é noite na Vila Abobrinha. Sob o céu estrelado e aos sons da natureza, Mônica, Magali, 
Cebolinha e Cascão estão brincando na casa do Chico Bento e falam sobre as diferenças entre 
a cidade e a roça. De repente, eles se deparam com a seguinte pergunta: o que é diversidade 
cultural? Para responder, Vó Dita, com toda sua experiência e sabedoria, contará as mais lindas 
histórias sobre nossas principais origens: indígenas, negros e europeus. 

Por meio de uma grande aventura na imaginação, a Turma da Mônica vai se encantar com as 
riquezas da história e da cultura brasileira, e ainda se encontrará com queridos amigos, como 
Milena, Papa-Capim e Jurema, para deixar a viagem ainda mais divertida! 

Com cenários grandiosos, muita tecnologia, efeitos especiais, mais de 100 figurinos e um elenco 
afiado de bailarinos e artistas circenses, a Turma da Mônica envolverá o público nessa aventura 
para descobrir um pouco mais sobre o nosso país e sobre nossas raízes.



Supervisão Geral

MAURICIO DE SOUSA

• Cartunista, criador de mais de 300 personagens;
• Membro da Academia Paulista de Letras;
• Presidente do Grupo Mauricio de Sousa Produções há 60 anos;
• Criador da Turma da Mônica;
• Já publicou mais de 400 livros e vendeu + de 7,5 Milhões;
• + de 1500 páginas de revistas em quadrinhos são criadas
por mês e + de 1 bilhão de revistas em quadrinhos já  foram vendidas;
• Licencia a marca para + de 4.000 itens de + de 150 empresas.

Direção e Produção Geral 

MAURO SOUSA

Formação em Música e Artes Cênicas;
Diretor da Mauricio de Sousa Ao Vivo, lidera projetos como:
• Maior parque coberto da América Latina (Parque da Mônica);
• Espetáculos musicais - Prêmio Coca Cola Femsa de Melhor Produção 
em 2013, o mais importante prêmio de teatro infanto juvenil da América 
Latina;
• Encontro com personagens;
• Eventos temáticos nos principais shoppings centers do Brasil;
• Áreas temáticas em resorts e parques aquáticos;
• Palestras;
• Já soma mais de 9 milhões de espectadores em espetáculos e eventos, 
nos últimos 9 anos!

“Essa é a maior produção musical da história da Mauricio de Sousa Produções. 
É um momento único para nós. Como diretor do espetáculo, sei da força que 
a nossa marca tem na vida das pessoas e também sei da minha responsabilidade 
no projeto. Então, para fazer jus a essa magnitude, tínhamos que escolher um 
tema bom, relevante e sermos assertivos. Falar sobre diversidade cultural hoje, 
para mim, é um gesto de representatividade e, também, um ato de coragem. 
Estou confiante de que o amor de toda a equipe por esse projeto poderá 
transformar vidas”.

“Orgulho de ser brasileiro e trabalhar com vontade pela educação e disseminação 
da cultura do nosso país definem, o formato que tomou essa nossa 
superprodução!
Crescemos nestas seis décadas com o nosso Brasil e estou impressionado 
com a qualidade e a representatividade do que estamos trazendo em cena:
responsabilidade sobre nossas origens, nossos indígenas, a cultura africana 
e também europeia.
Meu filho Mauro Sousa, que dirige e toca a produção geral do que fazemos nos 
teatros do país, conseguiu superar o último grande sucesso e me surpreender
ainda mais.
Desejo que o máximo de pessoas possíveis possam estar conosco nesta 
maravilhosa jornada pra todos nós e sobre todos nós!”



Atriz Convidada

FAFY SIQUEIRA (COMO VÓ DITA)

Fafy Siqueira é atriz, diretora, cantora e compositora premiada. Entre outros
reconhecimentos, ganhou o Sated em  1995 (como humorista no teatro), o Troféu 
Imprensa de 1989 (televisão), o Qualitá de 1997 (televisão). Como cantora, recebeu 
o Globo de Ouro em 1974 e o Antena de Ouro de 1997 como revelação, além de mais 
32 prêmios de festivais de música pelo país.
 
Em 1984, estreou no teatro com a peça Amor, o início de uma carreira de sucesso 
em espetáculos como as Noviças Rebeldes, O Amigo Oculto e na comédia Camisa 
de Força. Foi diretora musical das peças Blue Jeans, Queridos Monstros e Chico Mau. 
Seus shows de humor viraram uma marca, como o Fafy Siqueira ou Não Queira 1 e 2, 
dirigidos por Chico Anysio, e Dó-Ré-Mi-Fafy, que ainda viaja por todo o Brasil. 

Na TV, ganhou enorme popularidade como a fofoqueira Fifi, de Hipertensão, 
na Globo, emissora na qual atuou em várias tramas, programas de dramaturgia e 
especiais. Na Manchete, fez duas novelas. Foi diretora do infantil Pintando o Sete, 
da Record e comandou, na TV Cultura, o programa de auditório Alô Alô. Também fez 
a novela Sangue Bom. Como cantora, gravou três compactos simples e o LP Posso 
falar?; compôs a música Marquei um X para Xuxa, além de diversas canções para 
Sandy e Junior, Joana, Sandra de Sá, Renato Aragão, Maria Creuza e Toni Tornado. 

Participação Especial

PAULA LIMA 
Uma das grandes cantoras da geração, Paula Lima, com sua voz singular, tem história 
na música brasileira. Paulistana, nascida na Vila Mariana, formada em Direito pela 
Universidade Mackenzie e Piano Erudito, a Diva, como é chamada por muitos, é dona 
de cinco álbuns solos que rodaram o país e o mundo.  É isso aí (2001) foi sucesso e, 
graças a ele, ela foi indicada como cantora revelação pelo Prêmio Multishow. 

Depois vieram Paula Lima (2003), Sinceramente (2006), indicado ao Prêmio TIM 
como melhor álbum de MPB, quando ela também recebeu o prêmio de melhor 
cantora no troféu Raça Negra. Na sequência, Outro Esquema (2011), O Samba é do 
Bem  (2014), indicado ao Grammy Latino e um DVD atemporal aclamado por crítica 
e público, o Sambachic (2008).  Desde sempre Paula Lima teve como marca 
registrada seu balanço suingue soul singular. Nos anos 90 integrou bandas como 
Zomba (ao lado de Curumim) e Funk Como Le Gusta , fazendo a releitura de Meu 
Guarda-chuva, grande sucesso nacional. 

Em 2011, Paula foi protagonista do clássico musical Cats, com direção da equipe 
original da Broadway. Grizabella, sua personagem, alcançava seu auge cantando 
o clássico Memory, numa atuação emocionante, que rendeu elogios do público 
e crítica especializada. Também participou de outros dois grandes espetáculos, 
entre 2011 e 2012: Samba e Suor Brasileiro, da Studio3 Cia. de Dança, dirigido por 
José Possi Neto, e o nacional Mulheres do Brasil cantam Chico Buarque, com 
elenco composto por Daniela Mercury, Elba Ramalho e Margareth Menezes. 

Participação Musical

OLODUM
Em 2019, o bloco Olodum comemora 40 anos. O grupo surgiu de uma brincadeira 
carnavalesca em 25 de abril de 1979 entre os amigos Carlos Alberto Conceição, 
Geraldo Miranda, José Luiz Souza Máximo, José Carlos Conceição, Antônio Jorge 
Souza Almeida, Edson Santos da Cruz e Francisco Carlos Souza Almeida. O que era 
para ser uma opção de lazer momentânea para os moradores do Maciel-Pelourinho 
ganhou todo o mundo.

 A palavra Olodum é de origem Yorubana, idioma falado pelos Yorubás vindos 
da Nigéria e do Benin para a Bahia em séculos passados. A palavra completa 
é Olodumaré – o Deus criador, o Senhor do universo e representa no Candomblé 
um princípio vital, a Suprema Ordem Fundamental - SOF.

O grupo ganhou sonoridades diferentes, transformou a musicalidade africana calcada 
na percussão e originou novos ritmos, como o Ijexá, Samba, Alujá, Reggae, Forró e se 
transformou numa expressão viva do samba-reggae, ritmo idealizado por Neguinho 
do Samba. Daí em diante, o que era apenas um sonho, virou realidade. O Olodum 
conquistou o mercado musical e se transformou numa das bandas percussivas de 
maior sucesso no Brasil e até internacionalmente.

“Eu não pensei duas vezes quando surgiu 
o convite. Tudo me encantou: o prazer 
de trabalhar neste universo da Turma da 
Mônica e com o Mauricio de Sousa pela 
primeira vez; protagonizar uma personagem 
tão simbólica nas histórias do Chico Bento, 
que é a Vó Dita; o tema de diversidade 
cultural que é tão importante; e também o 
fato de que a turnê percorrerá tantas cidades 
que são carentes de receber grandes 
produções como essa”.

“Muito feliz de fazer parte deste projeto tão 
especial, principalmente pela temática, 
que á e diversidade cultural. Estou em 
um momento de transformação na minha 
carreira, de ser porta-voz de causas que 
defendo e acredito muito. E dialogar com 
o público infantil está totalmente em linha 
com esse momento. Sinto-me lisonjeada, 
principalmente porque a Turma da Mônica 
e o Mauricio de Sousa fazem parte da minha 
vida”.

“Recebemos com muita alegria e estamos 
felizes e honrados com o convite. A história 
do Olodum tem a mesma essência da 
Turma da Mônica. São duas marcas com 
uma trajetória de valorização da cultura 
nacional. O Olodum está completando 
40 anos e não poderíamos celebrar esta 
jornada de outra forma que não fosse 
intensificando a importância do respeito 
à diversidade cultural, tudo a ver com 
proposta do tema do espetáculo Brasilis”  
Jorginho Rodrigues, empresário e produtor 
do Olodum.

“Eu não pensei duas vezes quando surgiu 
o convite. Tudo me encantou: o prazer 
de trabalhar neste universo da Turma da 
Mônica e com o Mauricio de Sousa pela 
primeira vez; protagonizar uma personagem 
tão simbólica nas histórias do Chico Bento, 
que é a Vó Dita; o tema de diversidade 
cultural que é tão importante; e também o 
fato de que a turnê percorrerá tantas cidades 
que são carentes de receber grandes 
produções como essa”.



Figurino

CAROL BARRETO

Carol Barreto é artista visual, designer de moda autoral, colunista da Revista Raça, 
professora do Departamento de estudos de gênero e feminismo da Universidade 
Federal da Bahia. Oriunda de Santo Amaro da Purificação (BA), trabalha com a relação 
entre moda e ativismo político feminista e antirracista, construindo um trabalho de 
visibilidade internacional nas passarelas de Dakar (SEN), Paris (FR), Luanda (AO) 
e galerias de arte em Chicago (EUA), Toronto (CA), Nova York  (EUA), Cidade do 
México (CDMX), Salvador (BA) , Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), além de 
atividades de circulação de sua obra em Recife (PE), Fortaleza (CE), Bogotá (CO) 
e Williamsburg (CA-EUA). 

Carol Barreto acredita que a moda e o vestuário são ferramentas de luta política 
e compreende a horizontalidade nas relações de trabalho como forma de ativismo 
feminista e antirracista, entendendo que a formação profissional verdadeira acontece 
na construção de mentalidade crítica, aliada às oportunidades de prática criativa e 
profissional, por isso experimenta sempre a alternância de protagonismo em diversas 
fases de suas produções entendendo que:  “Cada profissional é uma pessoa diferente, 
com histórias de vida, repertório cultural e formação específicas, que podem 
contribuir de diferentes maneiras para um resultado que eu, pensando sozinha, 
jamais poderia gerar” comenta Carol Barreto, que tem analisado essa lógica como 
tema de sua tese de doutorado sobre Moda e Ativismo Político Feminista 
e Antirracista.

Para o espetáculo Brasilis Carol Barreto investiu na mesma metodologia, elaborando 
o conceito de construção do figurino e coordenando a equipe em parceria com 
Teresa Abreu, com quem trabalha há um ano. Teresa Abreu, Figurinista Assistente, 
tem ampla experiência em figurino para teatro musical, cinema, televisão e grandes 
eventos, tendo atuado tanto como figurinista, assim como diretora de arte. 
Pós-graduada em Pesquisa de Comportamento e Consumo no Senai – Cetiqt – RJ, 
graduada em Arte com Habilitação em Figurino e Indumentária – Senai – Cetiqt – RJ, 
também fez curso técnico em Estilismo no Senac – BA no ano de 2015, junto com 
Carol Barreto.

“Acredito que a moda e o vestuário 
são ferramentas de luta política 
e compreende a horizontalidade nas 
relações de trabalho como forma de 
ativismo feminista e antirracista. Brasilis, 
por se tratar de um espetáculo sobre 
diversidade cultural brasileira, como mulher 
negra e nordestina, tece também os fios do 
compromisso com o seu lugar de origem 
e inspiração: o recôncavo baiano. Assim 
sempre insere os fazeres artesanais 
representativos de comunidades de 
mulheres negras, produzindo direta 
e indiretamente de maneira coletiva 
e sustentável”.



Cenografia

J.C. SERRONI

J. C. Serroni  é arquiteto, cenógrafo e figurinista de teatro, TV, cinema e exposições. 
Em seus já mais de 40 anos profissionais já realizou quase 200 espetáculos entre 
teatro adulto, infantil e shows musicais. Recebeu dezenas de prêmios, no Brasil 
e no exterior, entre eles por quatro vezes o prêmio Moliére e a Golden Triga em 1995, 
considerado o maior prêmio da cenografia mundial, na Quadrienal de Praga, 
República Tcheca.

Foi um dos coordenadores do Departamento de Cenografia da TV Cultura de 
São Paulo, entre os anos de 1976 e 1984. Foi coordenador do núcleo de cenografia 
do CPT-Sesc, coordenado por Antunes Filho entre 1986 e 1998. Criou, em 1998, 
e mantém até hoje, o Espaço Cenográfico de São Paulo, um laboratório permanente 
de pesquisa cenográficas. 

No momento, é coordenador de dois cursos na SP Escola de Teatro, onde foi um dos 
fundadores, o de cenografia e figurinos e o de técnicas de palco. Paralelo ao trabalho 
de cenografia e figurinos e de formador na área de cenografia, Serroni tem 
expressivo trabalho na área de arquitetura teatral, onde atua em projetos 
complementares de cenotecnia e iluminação cênica. Entre dezenas de projetos, 
esteve envolvido na maioria dos teatros do Sesc, em São Paulo e no interior do 
estado. Publicou livros, entre eles, Teatros: uma memória do espaço cênico no Brasil, 
pela Editora Senac; Cenografia brasileira: anotações de um cenógrafo, e Figurinos 
nos 50 anos do teatro popular do Sesi.

“Em 40 anos de profissão, nunca tive 
condições tão especiais de criação. 
Desde a primeira reunião com o diretor, 
Mauro Sousa, me senti completamente 
amparado por uma equipe altamente 
qualificada de produtores, técnicos, 
ilustradores, desenhistas, roteiristas, 
figurinistas, circenses, músicos, o que 
me passou extrema segurança e privilégio 
de ali estar. Sinto-me numa produção 
do Cirque du Soleil”.

“O Brasil que será mostrado visualmente 
através da cenografia, de forma alegre, 
trazendo à cena tudo aquilo que temos de 
diverso e de folclórico. Brasilis é um enredo 
que faz a festa de quem trabalha na criação. 
Florestas densas e imaginativas, penetráveis, 
lúdicas, ocas indígenas, festas, danças, 
personagens caipiras e da imaginação 
em lendas brasileiras, muito circo, sonho 
e fantasia é o que o público pode esperar. 
Um espetáculo censura livre, onde crianças 
e adultos tenho certeza vibrarão e farão a 
festa juntos com a turminha alegre 
e brincalhona criada por esse gênio 
dos quadrinhos Maurício de Sousa”.



“É sensacional, mágico dirigir o estúdio 
de som da Mauricio de Sousa Produções! 
Minha escola foi meu pai, que me passou 
tudo, inclusive a quase obsessão por respirar 
música e composições 24 horas por dia. 
Levo como honra esse legado para o meu 
time, que chamo de irmãos mesmo
não tendo o mesmo sangue que o meu, 
mas sem dúvida tem a mesma paixão. 
Brasilis do Circo Turma da Mônica é um 
desafio que traz brilho e a força
de grandes vozes e toques para somar 
com a Turminha. Paula Lima nos traz 
sua potência e brasilidade e junto 
com a percussão do Olodum, estamos
literalmente trilhando um som muito 
brasileiro.”

Trilha Sonora

MARCELO SOUSA (DIRETOR MUSICAL)

Marcelo Sousa, multi-instrumentista, é diretor musical do estúdio de som 
da Mauricio de Sousa produções.

Responsável por toda a equipe de criação das trilhas sonoras para desenhos 
animados, espetáculos musicais,filmes, comerciais e também as dublagens que 
envolvem os personagens criados por Mauricio de Sousa, Marcelo é filho de Marcio 
Araújo de Souza que criou e manteve todo acervo fonográfico da empresa durante 
50 anos e de quem herdou esse legado. Marcelo é também vocalista e baixista da 
banda 9Volts que já soma 15 anos de estrada.

Como parte de sua formação, cursou jazz e guitarra no American Institute of Guitar 
em Nova York.



CONSULTORIA DE CONTEÚDO

Falar de raízes, da cultura de nossa nação traz muita responsabilidade.
Mauro Sousa trouxe para somar ao time e dar base para todas 
as criações do espetáculo, três importantes consultores:

RAFAEL CALÇA 
(Consultoria sobre cultura africana) 
é roteirista e ilustrador de São Paulo. 
Escrevendo, já participou das co-
letâneas Front #16 (2005, Via Lettera), 
Tecnorama Quebra-Queixo Vol.3 
(2010, Devir), e lançou os álbuns 
Jockey (2015, Veneta), Crôni-
cas da Terra da Garoa (2016, 
Sesi-SP) e Jeremias - Pele 
(2018, Panini). Ilustrando, 
já fez storyboards para 
publicidade e colaborou com 
várias editoras, como Abril, 
Globo, Leya e Folha de São 
Paulo, em livros, revistas e 
matérias.

KATÚ MIRIM 
(Consultoria sobre cultura indígena) 
é indígena urbana, ancendente dos povos Bororo, 
rapper, atriz e ativista. Fundadora da etnomídia VI 
(visibilidade indígena), que hoje já soma mais de 30 
mil seguidores, fundadora da mídia social Tibira - 
indigenas lgbtq+. Como militante indígena trouxe 
à tona a discussão sobre fantasia de índio, lançando 
a TAG  #indionaoefantasia, discussão que viralizou 
na internet e também teve grande poder midiático.

DENILSON BANIWA
(Consultoria sobre cultura indígena)
34 anos, do povo indígena Baniwa é natural 
do Rio Negro, interior do Amazonas. É artista visual 
e atualmente reside no Rio de Janeiro. 
Seus trabalhos expressam sua vivência enquanto 
ser indígena do tempo presente, mesclando 
referências tradicionais e contemporâneas indígenas 
e se apropriando de ícones ocidentais para 
comunicar o pensamento e a luta dos povos 
originários em diversos suportes e linguagens como 
canvas, instalações, meios digitais e performances.



TURNÊ NACIONAL 
E DEMOCRATIZAÇÃO DE ACESSO

Uma super turnê por todas as regiões do Brasil:
• NORTE
• NORDESTE
• SUL
• SUDESTE
• CENTRO-OESTE
 
• 10 CIDADES: São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Fortaleza, Natal, 
Recife, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre
 
• Temporadas de um mês: São Paulo e Rio de Janeiro
 
• Turnê passando um final de semana por cidade: Belém, Fortaleza, Na-
tal, Recife, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre
 
• + de 80 apresentações de junho a novembro de 2019
 
• + de 80 mil espectadores esperados
 
• + de 50 pessoas viajando para produzir o mesmo espetáculo 
em todas as cidades
 
• 3 carretas com toneladas de equipamentos sonoros, cenográficos com 
mais adereços e figurinos
 
• 10% dos ingressos de cada sessão são distribuídos para ONG´s. 
Nosso objetivo é colaborar com a disseminação de cultura gerando 
a esse público.



SOBRE A MAURICIO DE SOUSA AO VIVO

Empresa do Grupo Mauricio de Sousa, que tem como missão 
transformar as histórias dos quadrinhos em experiências AO VIVO de 
forma lúdica, educativa e cultural. Parques, centros de entretenimento 
familiar (FEC), espetáculos musicais, eventos corporativos, culturais, 
esportivos, espaços temáticos interativos para shoppings e feiras de 
negócios; licenciamento de áreas temáticas em parque aquático, 
hotéis e restaurante; palestras e sessões de autógrafos com Mauro 
Sousa e Meet & Greet com personagens de Mauricio de Sousa são 
as principais frentes de negócios da empresa.

SOBRE A MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES

A Mauricio de Sousa Produções é a maior empresa de entretenimento 
do Brasil, responsável por uma das marcas mais admiradas do país, 
a Turma da Mônica. A MSP investe em inovação e produz conteúdos 
em todas as plataformas com a mais alta tecnologia, alinhando 
educação, cultura e entretenimento. No licenciamento, trabalha com 
150 empresas que utilizam seus personagens em mais de 4 mil itens. 
No universo digital, o canal no YouTube da Turma da Mônica já 
chegou a 9,2 bilhões de visualizações, sendo a maior audiência para 
Mônica Toy, conteúdo desenvolvido exclusivamente para esta 
plataforma; além do engajamento e interações orgânicos com os fãs 
em mídias sociais. Na área editorial, possui um dos maiores estúdios 
do setor no mundo e já passou dos 300 títulos, com venda de mais 
de um bilhão de revistas, responsáveis pela alfabetização informal de 
milhões de brasileiros.



SOBRE A OPUS

A Opus acredita no poder transformador da tríade cultura, conteúdo 
e experiência e, desde 1976, já trouxe ao Brasil grandes nomes na-
cionais e internacionais do entretenimento e da cultura. Atualmente, 
administra nove casas de espetáculos pelo Brasil. São elas: Teatro do 
Bourbon Country (RS), Teatro Feevale (RS), Auditório Araújo Vianna 
(RS), Teatro Bradesco (SP), Teatro Opus (SP), Teatro Bradesco Rio (RJ), 
Teatro RioMar Recife (PE), Teatro RioMar Fortaleza (CE) e Teatro Ria-
chuelo (RN).



SOBRE A BRASILPREV 

Com 25 anos de atuação, a Brasilprev Seguros e Previdência S.A. tem 
como acionistas a BB Seguros, braço de seguros, capitalização e 
previdência privada do Banco do Brasil, e a Principal, uma das 
principais instituições financeiras dos Estados Unidos. Líder do setor, 
a companhia tem sob gestão mais de R$ 260 bilhões em ativos, com 
uma carteira de 2 milhões de clientes. Especialista no negócio de 
previdência privada, com produtos acessíveis e serviços diferenciados, 
a Brasilprev conta com a rede de agências do Banco do Brasil como 
seu principal canal de distribuição. Todos os anos a Brasilprev apoia 
diversos projetos culturais visando proporcionar às famílias brasileiras 
momentos de arte e diversão. Dentre algumas das ações patrocinadas 
pela companhia se destacam as exposições The Art of the Brick, A Era 
dos Games e Frida&Eu, bem como os musicais Billy Elliot, A Noviça 
Rebelde, Castelo Rá-Tim-Bum e Circo Turma da Mônica – O Primeiro 
Circo do Novo Mundo.
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Gravação Trilha Musical em Salvador com Olodum.
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