
Com grande sucesso de público, a comédia musical Forever Young 

chega em Recife 
  

No elenco, Will Anderson, Janaina Bianchi, Ton Prado, Renata Ricci, Felipe 

Catão, Fernando Zuben e Nany People. Apresentações acontecem no Teatro 
RioMar Recife 
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Com grande sucesso de público, o espetáculo musical Forever Young estreou 
em agosto de 2016, no Teatro Raul Cortez em São Paulo, realizou temporada 
em 2017 no Rio de Janeiro e passou por mais oito capitais brasileiras, com 
grandes hits mundiais da música pop e rock’n’roll. O espetáculo foi indicado aos 
maiores prêmios de teatro musical, como Prêmio Bibi Ferreira, Prêmio 
Reverência, e entre outros. 
 

De forma bonita, poética e bem-humorada, o musical Forever Young aborda seis 
grandes atores que representam a si mesmos no futuro, quase centenários. 
Apesar das dificuldades eles continuam cantando, se divertindo e amando. Tudo 
acontece no palco de um teatro, que foi transformado em retiro para artistas, 
sempre sob a supervisão de uma enfermeira. Quando ela se ausenta, os 
simpáticos senhores se transformam e revelam suas verdadeiras personalidades 
através do bom e velho rock’n’roll e mostram que o sonho ainda não acabou e 
que eles são eternamente jovens.  
 
A comédia musical consegue relatar não apenas o problema da exclusão social 
na “melhor idade”, mas também aborda questões sobre a velhice com muito 
humor e músicas que marcaram várias gerações. Forever Young é uma grande 
homenagem a todos os artistas que trouxeram tanta magia para as pessoas. E, 



principalmente, passa a mensagem que ser jovem é algo eterno, que a vida não 
para, apenas muda-se a frequência das ações. 
  

Os hits são sucessos do rock/pop mundial de diversos anos, passando pelas 
décadas de 50, 60, 70, 80 até chegar aos anos 90. Músicas que são verdadeiros 
hinos como "I Love Rock and Roll", "Smells Like a Teen Spirit", “I Wil Survive”, "I 
Got You Babe", “Roxanne”, “Rehab”, “Satisfaction”, “Sweet Dreams”, “Music”, 
“San Francisco”, “California Dreamin”, “Let It Be”, “Imagine”, e a emblemática 
"Forever Young". Já o repertório nacional conta com canções como “Eu nasci há 
10 mil anos atrás” de Raul Seixas, “Do Leme ao Pontal” de Tim Maia e “Valsinha” 
de Chico Buarque. 
 

Ficha Técnica: 

Autor: Erik Gedeon 

Direção Geral: Jarbas Homem de Mello 

Supervisão Artística/tradução/adaptação: Henrique Benjamin  

Direção Musical e canções adicionais: Miguel Briamonte 

Elenco: Nany People, Will Anderson, Janaina Bianchi, Ton Prado, Renata Ricci, 
Felipe Catão, Fernando Zuben . 

Piano: Fernando Zuben 

Assistência de Direção: Fernanda Lorenzoni 

Supervisão Cenográfica: Luís Rossi 

Produtora de Objetos: Rosa Berger 

Figurino: Paulette Pink 

Visagismo: Hugo Daniel e Paulette Pink 

Designer de Luz: Fran Barros 

Designer de Som: Rafael Caetano 

Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes 

Fotografia – Marcos Moraes / Estevan Buzato / Papikra / Bueno Magalhães 

Direção de Produção: Henrique Benjamin 

Produtor Executivo: Fabio Hilst 

Assessoria Contábil: CMS Contabilidade 

Prestação de Contas: A Cubo Produções - Daniella Angelotti 

Operador de Luz: Karine Spuri / Giuliano Caratori 

Operador de Som: Stefano Costa 

Camareira: Judith Rosa 



Contrarregra: Lucas Andrade 

Montagem e Desmontagem: Kaique Andrade dos Santos 

Perucas – Francisco Augusto 

Realização: Benjamin Produções 

Recife (PE) 

Sexta-feira, 23 de agosto, às 21h 

Sábado, 24 de agosto, às 21h 

Duração: 100min 

Classificação: 10 anos 

Teatro RioMar Recife (Avenida República do Líbano, 251 – piso L4 do Shopping RioMar Recife – Pina) 

www.teatroriomarrecife.com.br 

 

Setor Valor Meia-Entrada 

Plateia Baixa R$100,00 R$50,00 

Plateia Alta R$100,00 R$50,00 

Balcão Nobre R$100,00 R$50,00 

Plateia Baixa (Ingresso Popular) R$75,00 R$37,50 

Plateia Alta (Ingresso Popular) R$75,00 R$37,50 

Balcão Nobre (Ingresso Popular) R$75,00 R$37,50 

 

50% desconto para clientes Porto Seguro, estendido a até 1 acompanhante por titular do cartão Porto. 
Válido somente para compras na bilheteria do teatro. 

*Descontos não cumulativos a demais promoções e/ou descontos; 

** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais de vendas 

oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição de beneficiário. Nas 

compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser feita no ato da retirada do 

ingresso na bilheteria e no acesso à casa de espetáculo. 

***A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos disponíveis para 

venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os tipos de comprovações 

oficiais em Pernambuco: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de identidade 

oficial com foto. 

http://www.teatroriomarrecife.com.br/


- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) nacionalmente 

padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades estaduais e municipais, 

Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. Mais informações: 

www.documentodoestudante.com.br  

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de documento emitido pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios 

estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. No momento de apresentação, esses 

documentos deverão estar acompanhados de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) mediante 

apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a 

partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto. 

- PROFESSORES E SERVIDORES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO mediante apresentação de carteira 

funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação, Carteira Profissional, documento de 

comprovação de filiação à instituição representativa de professores ou servidores de instituições de 

ensino. Estão aptos ao benefício os servidores lotados na Secretaria de Educação, Universidade de 

Pernambuco – UPE, Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – FUNDARPE, 

Conservatório Pernambuco de Música e os servidores lotados nos centros profissionalizantes SECTMA – 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

**** Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do 

beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, será exigido o 

pagamento do complemento do valor do ingresso. 

 

 

CANAIS OFICIAIS DE VENDAS: 

Bilheteria do Teatro RioMar Recife 

Av. República do Líbano, 251 Piso L4 – Shopping RioMar Recife – Pina. 

Horários de Atendimento: De Terça a Sábado das 12h às 21h; Domingos e Feriados das 14h às 20h. 

  

Site: www.uhuu.com  

Atendimento: falecom@uhuu.com 

Assessoria de Imprensa Recife: 

Paula Schver - (81) 98745.0201 - paula@middia.com.br 

 

 

Apoio de Assessoria de Imprensa: 
Mauren Favero – 51 3235.4509 / 51 99857.1770 mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Letícia Rech  - 51 3235.4509 leticia.rech@opuspromocoes.com.br 
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