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Governo do Estado inaugura Teatro Municipal de Itabuna
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Na noite do pr&#243;ximo dia 26, o Governo do Estado inaugura o Teatro Municipal de Itabuna
&#8211; Candinha D&#243;ria, no sul da Bahia. Paralisada h&#225; cerca de uma d&#233;cada, a
obra da Prefeitura foi finalizada gra&#231;as a um repasse de recursos do Governo do
Estado.&#160;
Para marcar a abertura do espa&#231;o, que tem capacidade para cerca de 600 pessoas,
tr&#234;s dias de programa&#231;&#227;o ser&#227;o promovidos, com artistas como Ivete
Sangalo, Simone e Simaria, Luiz Caldas e banda Chiclete com Banana, al&#233;m da Orquestra
Sinf&#244;nica da Bahia (Osba) e Bal&#233; Teatro Castro Alves (BTCA).&#160;
Na inaugura&#231;&#227;o, as atra&#231;&#245;es ser&#227;o Ivete Sangalo, que
apresentar&#225; um show ac&#250;stico, a Osba e o BTCA. Em uma estrutura montada do lado
de fora do novo equipamento, o espet&#225;culo ser&#225; comandado pela dupla Simone e
Simaria. A Fanfarra Municipal de Itabuna tamb&#233;m se apresentar&#225; na &#225;rea externa.
(Foto: Pedro Augusto)
A inaugura&#231;&#227;o do novo teatro marca as comemora&#231;&#245;es dos 109 anos de
emancipa&#231;&#227;o do munic&#237;pio de Itabuna, comemorada em 28 de julho. No dia do
anivers&#225;rio da cidade, a &#225;rea externa do teatro vai receber os shows de Luiz Caldas e da
banda Chiclete com Banana.
As obras do espa&#231;o ficaram paralisadas por mais de 10 anos e foram retomadas
gra&#231;as &#224; viabiliza&#231;&#227;o um conv&#234;nio entre o munic&#237;pio e o
Governo do Estado da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder).
(Foto: Pedro Augusto)
Apto a receber espet&#225;culos nacionais e internacionais, o teatro atende todas as normas
ambientais, de seguran&#231;a e de acessibilidade, al&#233;m de possuir uma moderna estrutura
de ilumina&#231;&#227;o, sonoriza&#231;&#227;o, mec&#226;nica, c&#234;nica e ac&#250;stica,
al&#233;m de um amplo foyer, camarim, sanit&#225;rios, salas de apoio e
administra&#231;&#227;o.&#160;
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