TEATRO FEEVALE
Com infraestrutura planejada para receber os mais variados tipos de espetáculos e eventos, o
espaço está localizado dentro do Campus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo

Inaugurado no dia 20 de setembro de 2011, o empreendimento iniciou sua vida cultural, com a
apresentação do tenor de reconhecimento internacional Jose Carreras. O teatro é uma parceria
entre a Universidade Feevale e a Opus Promoções. O local atende as necessidades da instituição
de ensino, que tem um ambiente próprio para realizar formaturas e outros eventos acadêmicos
e também é cenário para diversas produções artísticas, colocando a região do Vale do Sinos no
roteiro de espetáculos nacionais e internacionais.
O espaço cultural tem cerca de 10.500 m² e pode receber até 1.831 espectadores. O
empreendimento está localizado no Campus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, e
possui os seguintes setores: Frisas, Balcão Nobre, Plateia (Alta e Baixa) e Camarotes.
O palco, em estilo italiano, está projetado com área total de mais de 500m², altura de 19m,
largura de 36m e profundidade de 15m. A casa priorizou a utilização dos mais modernos
mecanismos cênicos, desde os equipamentos de bastidores, da iluminação, acústica, aos
elementos para o conforto, segurança e acessibilidade ao público.
A acústica do espaço tem qualidade impecável, respeitando a variação de áudio dos diversos
tipos de eventos, sem comprometer a clareza de cada um deles.
O Teatro Feevale acumula números expressivos:



Mais de 200 espetáculos realizados;
Público superior a 450 mil espectadores.

Desde sua inauguração, o Teatro já recebeu diversos artistas: Roberto Carlos, Chico Buarque,
Rita Lee, Marco Luque, MPB4, Kid Abelha, Orquesta Buena Vista Social Club, Fábio Jr., Roupa
Nova, A Partilha, Maria Rita, Pato Fu, Conversando com Mamãe, Paulo Gustavo, Who’s Bad,
Oswaldo Montenegro, Caetano Veloso, Zé Ramalho, Zeca Baleiro, Marisa Monte, Milton
Nascimento, Lulu Santos, Frejat, Gustavo Mendes, Nei Lisboa, RPM, Paralamas do Sucesso,
Gilberto Gil, Diogo Nogueiro, Ira!, Fagner, Beth Carvalho, Seu Jorge, Dracula, Backyardigans,
Nando Reis, Russian State Ballet, Camisa de Vênus, Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz, Paula Toller,
Uma Noite em Buenos Aires, entre muitas outras atrações.

OPUS PROMOÇÕES
A Opus Promoções, empresa consagrada entre público, artistas e produtores pela qualidade e
diversidade de sua programação, há quatro décadas de intensa e ininterrupta trajetória, com
sede em Porto Alegre, também administra nove importantes casas de espetáculos pelo Brasil.
São elas: Teatro Bradesco (São Paulo/SP), Teatro Sompo Seguros (São Paulo/SP), Teatro
Bradesco Rio (Rio de Janeiro/RJ), Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna (Porto
Alegre/RS), Teatro Feevale (Novo Hamburgo/RS), Teatro Riachuelo (Natal/RN), Teatro RioMar

Recife (Recife/PE) e Teatro RioMar Fortaleza (Fortaleza/CE). Além de um empreendimento ainda
não inaugurado, no Shopping VillaLobos, também em São Paulo.
Comprometida com a excelência em todos os projetos em que se envolve, a Opus Promoções
contabiliza números expressivos ao longo de sua história:





Mais de 13 mil eventos
Público de mais de 20 milhões de espectadores
São 13.848 lugares distribuídos em 9 casas de espetáculo
Potencial máximo de circulação de 41.544 pessoas por dia nos teatros administrados
pela Opus

UNIVERSIDADE FEEVALE
Reconhecida por sua inovação e qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, a Universidade
Feevale é considerada uma das principais instituições do país. Aliando a tradição de 45 anos à
vanguarda, especialmente na criação de cursos, processos e serviços, a Feevale vem se
projetando internacionalmente em função de parcerias com 84 instituições estrangeiras,
distribuídas em 24 países. A Instituição oferece cursos de extensão, graduação, especialização,
MBA, mestrado e doutorado, e ainda mantém uma Escola de Aplicação, com Educação Básica e
Profissionalizante.
COCA-COLA
A Vonpar, responsável pela produção e comercialização da linha Coca-Cola no RS e SC e
distribuidora das marcas de cerveja Heineken, é uma das patrocinadoras do Teatro do Bourbon
Country. A parceria contempla a ambientação em um dos camarotes com a marca Coca-Cola,
além de ativação especial no bar do Teatro. A Vonpar é uma constante investidora na área
cultural por acreditar no poder transformador das manifestações artísticas. A empresa patrocina
diversas outras ações relacionadas a esta área como a Fundação Iberê Camargo e a Bienal do
Mercosul, entre outros.

TRAMONTINA
A Tramontina acredita que tudo o que é feito com carinho é especial. Por isso, gosta tanto do
bem-estar que as pessoas sentem quando preparam algo com as próprias mãos, quando a
receita dá certo, quando veem o jardim florido ou a bicicleta do filho consertada. Essa filosofia
nasceu há mais de 100 anos com Valentin Tramontina, em sua pequena ferraria. Ainda hoje é
mantida pela empresa, honrando os valores pelos quais foi criada e estimulando seus mais de 7
mil funcionários para que os consumidores tenham um mix de mais de 18 mil itens entre
utensílios e equipamentos para cozinha, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem,
manutenção industrial, construção civil, além de materiais elétricos e móveis em madeira ou em
plástico. A Tramontina tem, nos Centros de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento, um valioso
suporte. Os parceiros de mercado também podem contar com cinco centros de logística e cinco
escritórios regionais de vendas no Brasil para satisfazer, com agilidade, os seus clientes. Além
disso, uma atuação sustentável faz com que a Tramontina faça bonito também em suas
comunidades e no cuidado com o meio ambiente, valores que acompanham a marca no Brasil e
nos diferentes continentes onde está presente com 11 unidades internacionais. Hoje, a

Tramontina exporta para mais de 120 países. Tudo isso nos motiva. Um prazer estampado com
orgulho no que a gente faz. Que nos faz criar, fazendo a diferença para a marca e seus
consumidores. Esse é o nosso prazer de fazer bonito.

NOVO HAMBURGO
Teatro Feevale (ERS-239, nº 2755 – Câmpus II da Universidade Feevale)
www.teatrofeevale.com.br
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