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FANTASIA BALLET EM 3 ATOS DE WALTER SCHULTZ

Dialogos: PAULO DE GOUVEA Versos: OV/D/O CHA VES
Bailei: TONY SEITZ PETZHOLD

com a cooperação de sua escola de bailados c/assicos.

1515 - VITALIN
A base de sais organicos.

Aumenta a capacidade de trabalho físico e mental. Não ataca
o estomago. Ativa a digestão. Fortalece os nervos e tecidos organicos.

PARA DOENTES E SÃOS PARA CRIANÇAS E ADULTOS
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Homenagem ás pessoas que desinteressada-

mente cooperaram pare a encenecéo de "A BELA

ADORMECIDA".
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A Bela Adormecida
. Grande Fantasia 8allet de Walter Schultz

Dialogos de Paulo de Gouvea
Versos das canções do poeta Ovidio Chaves
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A FESTA DO BATISADO
o cenário. representa o. salão. de festas do Palácio Real

,-\0 levantar o pano, vê-se a rainha que, cantando uma berceuse, acalenta o
sono da princesinha. É dia marcado para o batismo. O rei entra, para comuní-
car ú rainha que se desincumbiu das ordens que tinha recebido, a respeito da
organisacão da festa daquele dia. Ha flagrante contraste entre o carater severo
c intrnnsigente da rainha com o espirito sempre despreocupado e brincalhão fio
rei. Este, que não leva nada a sério, sempre está a margem das exigencias
protocolares, sem ligar a mínima irnportancia á nobresa,

Neste primeiro ato. vemos a chegada dos convidados; onde se destaca um ex-
pressivo bailado "Os Convidados Chegam", em que desfilam figuras conhecidas da
Jiteratura infantil, como sejam: Branca de Neve e os Sete Anões, Joãosinho e Maria,
O. Pequeno Polegar, O Gato de Botas, Os Elfos e a Fada da Dansa co.mseu séquito.
que iuterpretrun UIII ":\[inueto" clássico.

Após, a rainha pede ús fada;, (pe pronunciem os seus augúrios e SlUlS ben-
ç:i.os para o. futuro da prmcesinha.

O rei, no entretanto só tinha 12 talheres de ouro e deixara por isso de con-
vidar a l~l.a fada. Esta, sentindo-se, humilhada" aparece justamente na hora em que
;1,S Iada.s benfazejas pronunciam os seus desejos de felicidade e profere sua terrível
maldição: No dia em que a princesinha . completasse 15 anos, ferida numa roca ha ..
veria de morrer.

A consternação deixada pelos maus augúrios da Fada-Má, no entretanto roi
em seguida, suavizada com a dádiva {Ia Fada da Esperança que ainda não. tinha
pronunciado os seus votos. Esta, então, modifica a maldição da bruxa: A Princesinha
quando fel'itl;l, pela roca não pereceria, mas apenas dormiria durante cem anos, até
que fosse despertada pelo beijo de um principe encantado.

As fadas do bem, em regosijo, dansam então "A Dansa da Esperança" ou-
vindo-se as vozes do côro: "Do.rmirás talvez cem anos ...
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2.° Ato
]i'ES'rA DO 15.n ANIVERSARIO DA PRINCESA
O cenário. representa um pátio. do Palacio ReaL

No palco a princesa. sr. A Princesinha, num secreto. presentimento, interpreta
fi. "Da nsa dos Presságios". É convidada, depois por suas amiguinhas, para brincar
de rorla. Cantam, nessa ocasião. a Ciranda, com a, partipação do. Rei e do Mestre
Cuca. nu I'fI nte n. ciranda, o Bobo aparece em cena, puxando. uma, boneca pela mão.
!lp.dell1-1hepara cantar tambe~n UÚl verso. Ele se nega e faz com que a. Boneca qm'
\) :\COJllpHltlIH se exiba numa. dn nsn ucrohriticn "A Dansn da. BonN·H".
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Fantazia - Ballet em 3 atos de Vvelter Schultz

Baseada no conhecido conto de Grim

Direção correoqrejice - ertlstice e vestiaria - TonvSeitz
Reqenclernusicel - Maestro Salvador Campbnélla - Diretor de cêne

Petzhold
Orzolino Martins

Contra-regra - Angelito Tisson - Ponto: Mario Hornes
.r
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" _;A" Bele ~dorm.f;?id:a r Princeza .Rcse - Ste. Mauri Seitz

:}eij- ,S~",iO~9,Silv,9". :;,

:_, j ;,Rqi,nh,'1' - Sta,:~de~a. ,Cas,trQ .

Fada "Má" - Ste•...Carmrnde 'Alencar

Bôbo da Côrte - Sr. Osweldo Becker

Mordomo - .Sr. ludomiro Sertor!

Mestre Cuca - Euclides ,Michelon,

.Seu auxiliar .::DiiJr'lilo'Caputo

Branca de Neve - Neyde Ebling

Os 7 anões Maria, e Helene Braga Pinheiro
Maria de Lourdes Brusque, Mary Borqes ,
Nesy Fortes, Léa Porto da Rocha'

", Selnv FigueiredcÍ Costa '

"DII,NSA DOS PRESSAGieS" • pela Princeza Rosa - Sta, Mauri Seitz

Amiguinhas da Princeza • Stas. Arlette Ribero Yára, Mariante,
Gtaovs Küppel. Ester Wauner,

, Zaida Sisson, Norma Oliveira
, ,

Rei· Rainha - Fada "Má" • Mordamo - Mestre Cuca-s seu auxiliar
Bôbo ca Côrte e,a Boneca - Elís Ferreira

l'CANÇÃO DA FADA '.'Mk , pela Sta. Conceição Teixeira

"BRUXOS DA MALDiÇÃO" • Eu'nice Braqa, Mercedes Marchaut,
, .Daisv Rangel, Lr urríes Ribeiro,

• Iris Faria dos Santcs, Ruth Gerhardt
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Joãozinhc:i e Maria - Ruth 'Gerhar'dt : Myriam Lemchen

Pequeno Poleg~r- Susv l.ernchen

Gat6 'de Bótas - Beetriz Consuelo Cardoso

2 Elfos - Iria Macedo - Léa Porto da Rocha

Fadas: do 'Riso - Ste, Eunice Braga
Tranquilidade ~ Ste.: Gladys 'Klippel
Beleze • Ste. ,Zeide Sisson
Juventude- Ste. Lourdes Ribeiro
Alegria - Ste. Myrcedes Marschaut
Generosidade Ste. Norma Oliveire
Amor - Ste. Daisy Rangel'
Sirnpetle v- Ester Wauiier' ' , ' "
Fé, Esperança, Caridade- Ste, Yére Mariante, Arlete Ribeiro, Mauri Seilz.
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Fada da De-ise e seu séquito: Stã:s, Eunlce Braga, '

Zeide 'Slsson. '
lris Farias dos Santos,

"Srs, Cvro Brasil, João Rolla, Ruy Bohrer.

"Valsa Fina.!" +Stes Yára Mariante, Arl~tte Ribeiro, Ester Wauner,
Norrrre -Olivelre, Meroedes Morchawt, lris Farias dos Santos
Srs. Cyro Brasil, Ruy Bohrer,
João Eisstnenn. Wigo .Schultz

"O Côro des Fadas" - Cantada pelos Srs. e as Sles.: Conceição Teixeira, Jací Feilecé,
lvone Van der Perre, Jeel Carvalho, Maria Moritz, Maria Galvão,
N, Xevier da Costa, Liris Carvalho, Maria de Loudes Lima,
Joeninhe R...-Schultz, Geny Campanella

"Canção do Príncipe" pelo Sr. Edgar,,~9fourcade

Todos os personpqens -cio primeiro ato; mais o Principe Encantado· Sr. João Rolla

'''A Corte Ac'ordada .' Bailados pela Ste. Eunice Braga, Zaida Sisson,
lris Feries dos Santos, Ruth Gerhardt,
. l.ourdes Ribeiro, Daisy R'angel
e a menina Beatriz Consuelo Cardoso
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A Berceuse é cantada pela Sta,' M'aria de Lourdes Lima,

Livrarl.il'Guteriberg
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!' A ciranda é bruscamente interrompida com o aparecimento imprevisto da Rain-
l~a, reprovando a atitude de seu esposo, que participava, democraticamente do brinquedo.
I

A princesa fica só. Ouve-se então o prelúdio de uma musica que se insinua,
~os poucos. A Bruxa, do torreão, canta uma canção sombria. A Princesa, ouvindo fi,

música aproxima-se. Tentada depois pela Fada Má, Rosa de Espinho entra no '1'01'-
reão e, movida pela curiosidade procura I:17;el' n, roca funciona!', ferindo-se e011l() Iürn
previsto na maldição.

A corte, ouvindo o grito de }1IlS;l do Espinho, nprox imn-se. Todos, entâo. aos
poucos vão adormecendo.' A Bruxa, do torreão atráe os seus genios do mal flue exe-
eutam um Bailado expressionists.: "A Dansa (los Genios l10 \1:\1'.

3,0 Ato
CEM ANOS DEPOIS

Mesmo cenário do :2,0 ato, O muro dos fundos está coberto de roseiras silvestres JjUI<' se
emaranham sobre o grande portão

Todos dormem Ouve-se .11 canção do Principe, que se aproxima. Com curiosidade e es-
panto o Príncipe penetra no pátio do Cas-
telo, onde a côrte dorme o seu sono de cem
anos. A música pára de súbito. Avistando a
Béla Adormecida, no terreno o Príncipe en-
caminha-se para lá, desperta-a com seu bei-:
jo, conforme fora previsto pela Fada Espc-
ranca, A Princesinha desperta. Ouve-se no
fundo o côro das Fadas do Bem, Guiada
pelo príncipe, Resa de Espinho desce do
torreão, Nessa ocasião as fadas madrinhas
entram, despertando uma por uma as pessoas
que dormiam.

Após a surpresa, todos, acordando, aos
poucos vão tendo conciencia do que se passá-
ra. Tudo está como ha cem anos atraz. '
O fogo aceso .. A grande mesa para o ban-
quete arrumada. As iguarias prontas para
serem servidas,

O espetaculo enCCrra-se com fi gran-
de valsa final, simbolisando a "Festa do
Noivado", em que tomam parte alêrn do COI'"

po de Bailados, Rosa de Espinho e o Prin-
cipe, as Fadas do Bem, acompanhados pela
;i1egria gcr,il da côrte, numa grande apoteose,
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