Paraná Educativa - Rádio e Televisão Educativa do Paraná -

Fim de semana tem despedida no Tanguá e estreia na Ópera de Arame
Notícias
Postado em: 21/12/2018

A programação de eventos do Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais chega ao fim no domingo (23/12),
mas não faltam atrações para moradores e turistas que visitam a Capital.

A programação de eventos do Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais chega ao fim no domingo (23/12),
mas não faltam atrações para moradores e turistas que visitam a Capital. Imperdíveis, as duas
últimas apresentações do Oratório de Natal no Parque Tanguá e as feiras especiais de Natal no
centro estão entre as opções.
O fim de semana ainda terá uma grande estreia. O musical "Alice e o Natal das Maravilhas" levará
muita música e dança para o cenário único da Ópera de Arame, no Abranches. Além disso, dois
programas para toda a família são o passeio gratuito na roda gigante da Vila de Natal Electrolux, na
Praça Santos Andrade, e a inédita Linha de Natal, city tour de ônibus que percorre 11 atrações
turísticas da Cidade.
No sábado (22/12), a partir das 10h, volta a funcionar gratuitamente a roda gigante da Vila de Natal
Electrolux. Mas a enorme estrutura de 21 metros, que ficará aberta até às 21h deste sábado, é
apenas uma das atrações do espaço no centro. Também é possível conferir a Casa do Papai Noel,
a Cozinha Electrolux (com suas aulas-show) e as 14 bancas da Feira Especial de Natal do local,
repleta de produtos de artesanato local. A Vila de Natal fica aberta até domingo (23/12), mas o
horário de funcionamento será das 14h às 19h.
Além das bancas de artesanato da Santos Andrade, ainda há a Feira de Natal da Praça Osório,
que oferece 60 barraquinhas repletas de sugestões de presentes e também comidas. No fim de
semana, o ponto irá funcionar das 10h às 21h, no sábado (22/12), e das 14h às 20h, no domingo
(23/12).
O Parque Tanguá recebe, no sábado (22/12), às 20h15, a segunda apresentação gratuita do
Oratório de Natal Curitibano. Promovida pela Fundação Cultural de Curitiba, a superprodução reúne
30 atores, cantores e bailarinos, que prometem emocionar o público ao contar a história do
nascimento de Jesus.
O auto, uma verdadeira ópera ao ar livre, começa nas escadarias da entrada do Tanguá. Um anjo
vai recepcionar o público e levará as pessoas até o Belvedere, passando pelo espelho d'água
principal, onde estão os dois palcos especialmente preparados para a encenação. Arautos em perna
de pau, atores, cantores e bailarinos contarão a história do Natal, nesse espetáculo cheio de
surpresas, magia, luzes e encantamento, em um dos principais cartões-postais de Curitiba. O
Oratório de Natal Curitibano volta a ser encenado no domingo (23/12), no mesmo horário.
Ás 21h, também no sábado (22/12), a Ópera de Arame abre o seu palco para a estreia do musical
"Alice e o Natal das Maravilhas", que reunirá 75 artistas em performances de ballet, acrobacias,
patinação, orquestra e coral, no melhor estilo dos famosos musicais da Broadway.
Com apoio da Prefeitura e da Fundação Cultural, o espetáculo no Abranches terá direção e
regência de Carlos Domingues, maestro da Eruditu Philharmonic Orchestra, que interpretará ao vivo
toda a trilha musical. O espetáculo volta a ser encenado no domingo (23/12) e custa R$ 100
(inteira).
Outro evento da celebração natalina programado para sábado (22/12) é o "Nataleluia" da Primeira
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Igreja Batista de Curitiba, às 20h, na sede da Avenida do Batel. O musical, que tem performance ao
vivo de mais de mil voluntários, poderá ser conferido ainda em 25 de dezembro, no mesmo horário.
Ainda há ingressos disponíveis, a R$ 10, para a última apresentação, no site nataleluia.com.br/ .
No domingo (23/12), será a vez do musical "Jesus com Jazz" se despedir da programação.
Organizado pela Segunda Igreja Batista de Curitiba, no Capão da Imbuia, o concerto ocorre às
19h30 e promete uma maneira diferenciada de celebrar o Natal. Com canções contagiantes, o
espetáculo reúne grupos de dança, teatro, big band e coral.

Sábado (22/12) e domingo (23/12) são os dois últimos dias para conferir também uma das
sensações da programação natalina deste ano: a Linha Natal. O inédito city tour da Prefeitura
permite a moradores e turistas conhecer 11 atrações da Cidade enfeitadas e iluminadas para o
Natal. São 14 ônibus Hibribus, movidos a eletricidade e a biodiesel, que circulam somente à noite, a
partir das 20h. O passeio tem saída a cada 10 minutos e o último embarque está programado para
22h10.
A Linha Natal tem como itinerário a Praça Tiradentes, a Praça Santos Andrade, o Paço Municipal,
a Prefeitura Municipal (com sua árvore de 18 metros na rotatória da Avenida Cândido de Abreu), o
Bosque Alemão, o Parque Tanguá, o Shopping Mueller, o Centro Histórico, o Palácio Avenida, a
Rua 24 Horas e o Shopping Curitiba.
O passeio da Linha Natal dura cerca de 1h10 e não haverá embarques e desembarques ao longo
do trajeto especial, que termina na Praça Tiradentes. O city tour natalino custa R$ 15, mas crianças
com menos de 5 anos não pagam passagem.
Confira a seguir as últimas atrações do fim de semana do Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais
SÁBADO
10h - Roda gigante, Feira de Natal e Vila de Natal Electrolux na Praça Santos Andrade (Praça
Santos Andrade, s/n, Centro)
10h - Feira de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)
20h - Nataleluia da Primeira Igreja Batista de Curitiba (Rua Bento Viana, 1.200, Batel)
20h - Linha Natal percorre 11 atrações da Cidade (saída e chegada na Praça Tiradentes, no
Centro)
20h15 - Oratório de Natal Curitibano no Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão)
21h - Musical "Alice e o Natal das Maravilhas" na Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n,
Abranches)
DOMINGO
14h - Roda gigante, Feira de Natal e Vila de Natal Electrolux na Praça Santos Andrade (Praça
Santos Andrade, s/n, Centro)
14h - Feira de Natal da Praça Osório (Praça Osório, s/n, Centro)
19h30 - Musical "Jesus com Jazz" da Segunda Igreja Batista de Curitiba (Rua José Rissato, 93,
Capão da Imbuia)
20h - Linha Natal percorre 11 atrações da Cidade (saída e chegada na Praça Tiradentes, no
Centro)
20h15 - Oratório de Natal Curitibano no Parque Tanguá (Rua Oswaldo Maciel, 97, Taboão)
21h - Musical "Alice e o Natal das Maravilhas" na Ópera de Arame (Rua João Gava, s/n,
Abranches)
Toda a programação do Natal de Curitiba - Luz dos Pinhais pode ser vista no site
natal.curitiba.pr.gov.br/
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