
ESPETÁCULO 



O Inverno e A Primavera da Alma 

 

Um espetáculo multimídia que correlaciona os estados da alma às 

estações do ano por meio de narrativa teatral/musical. 

A vivência da personagem Bella expõe uma trajetória arquetípica de 

transformação interior e individuação. 

 

 

Classificação: Livre  

Tempo de Duração: 60min   

Texto e Direção: Andrea Fray e Tito Bello 

Elenco: Andrea Fray como Bella, Vitória Ferreira como Anjo, Tito Bello 

como Tito Bello e Camerata Magistral sob regência do Maestro Celso 

Franchini. 



O Inverno e A Primavera da Alma 



No elenco, Andréa Fray faz o papel principal de Bella, Vitória Ferreira atua 

como Anjo e Tito Bello faz ele mesmo, guiando as diversas transições 

emocionais com suas músicas intimistas. A Camerata Magistral, regida pelo 

Maestro Celso Franchini apresenta os concertos e sonetos de Vivaldi e 

também representa a voz da força inconsciente da personagem principal, 

fortalecendo o conceito do espetáculo. 

O Inverno e A Primavera da Alma 





O espetáculo, escrito e dirigido por Andréa Fray e 

Tito Bello, apresenta uma proposta diferenciada, 

ao integrar canto, teatro, música clássica e música 

popular, criando junto ao espectador, uma vivência 

que pode ser comparada a um rito individual. 



“O que queremos é possibilitar entretenimento recheado com 

rico conteúdo humano, simbólico e psico-emocional, oferecendo 

ao espectador a possibilidade do pensar sobre si mesmo e, 

principalmente, sentir seu universo próprio”. 

     Andréa e Tito 

Um programa familiar. Venha se encantar com a delicadeza deste 

espetáculo e apreciar A Primavera de Vivaldi, O Inverno de Vivaldi e 

as músicas autorais intimistas de Tito Bello.  



O espetáculo conta com recurso de artes audiovisuais para expressar as 

estações do ano e também os estados emocionais da personagem principal. A 

proposta é gerar ao máximo o envolvimento do público a partir de estímulos 

sinestésicos.  

O Inverno e A Primavera da Alma 





O Inverno e A Primavera da Alma 











EQUIPE O INVERNO E A PRIMAVERA DA ALMA 



 

Razão Social 
SYNAPTYCO CULTURAL 

 E GESTÃO EMOCIONAL LTDA.  

 

CNPJ: 000916018.0001-38  

 

Endereço completo 
 AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, 2914  

CEP: 05036-040  

 

Representante Legal: 

Mauricio C. Bello      

 

CPF: 142.435.168.55   

 

Contato: 11 99330-8220 / 99166-5680 

 

E-mail: synaptyco.4u@gmail.com 

 

 

www.synaptyco.com 
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