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O FESTUERN 2014 terá em sua programação peças teatrais de diversos gêneros e autores, mas a 
comédia se destaca como gênero predominante, em que das 30 apresentações, 18 serão de comédia. 
A programação vespertina do festival será reservada para os espetáculos infantis. Enquanto na parte 
da noite, as peças serão destinadas ao público juvenil, com temáticas sociais e abordagens mais 
profundas. Além da apresentação dos grupos teatrais escolares, o FESTUERN terá a participação da 
Companhia Cênica Ventura da cidade de Parnamirim com a peça “Andarilhos do Coração”,  na 
solenidade de abertura do evento, no dia  13 de outubro. O espetáculo de abertura é uma peça do 
homenageado do festival, Ariano Suassuna. 

Outro destaque na programação do FESTUERN são as peças de autoria de Ariano Suassuna, como 
“O Testamento do Cachorro”, “O Santo e a Porca”, “Sonhos de uma Noite de Verão”, “A Farsa da 
Boa Preguiça” e o “Rico Avarento”.  “Temos peças teatrais de todos os gêneros, as de comédia são 
maioria e temos também várias de Ariano Suassuna”, informa Nonato Santos, Coordenador artístico 
do festival. 

Distribuição de Ingressos
A Coordenação do FESTUERN já está recebendo as solicitações de escolas públicas e privadas que 
tenham interesse em levar seus alunos para assistir  os espetáculos,  em que serão reservados os 
ingressos para o dia que a escola escolher.  “As escolas interessadas em assistir as peças do festival 
podem entrar  em contato  conosco  e  solicitar  as  senhas,  fazendo  uma  espécie  de  pré-reserva”, 
destaca o Coordenador geral do FESTUERN, Alexandre Milne. A reserva pode ser feita através do 
telefone do Departamento de Educação Cultura e Artes (DECA), 3315-2184, falar com Jocelito 
Barbosa. 

O FESTUERN 2014 acontece de 13 a 20 de outubro, no Teatro Dix-huit Rosado, nos períodos da 
tarde e da noite e a entrada é 1KG de alimento não perecível. O FESTUERN 2014 é patrocinado 
pela Petrobras, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Lei Câmara Cascudo, e ainda pela 
Secretaria de Educação do Estado, com apoio da Prefeitura Municipal de Mossoró e TCM (TV 
Cabo Mossoró). 


