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Grupo Ouse

O Grupo Ouse de Teatro do Colégio Christus, dirigido pelo professor e ex-aluno Jadeilson Feitosa, nasceu em 2001 e
foi uma aposta na fórmula já experimentada pelo pioneiro grupo Em Cena. Inicialmente, com os alunos da 5ª Série do
Ensino Fundamental, o Ouse montou espetáculos infantis, e os resultados positivos desses espetáculos permitiram
vôos mais altos. Em 2004, já passou a dividir com o grupo Em Cena as montagens do projeto Vesteatro, o que logo
gerou reconhecimento e demanda de novos trabalhos.

O Ouse realiza também a SIGO (Semana de Imersão do Grupo Ouse), que realiza workshops sobre temas ligados ao
fazer teatro, durante as férias de janeiro. Nesse evento, alunos do Colégio Christus e convidados de outras instituições
de ensino têm a possibilidade de desenvolver sua criatividade e auto-estima, por meio de atividades que desenvolvem
aspectos físicos e emotivos.

Confira, a seguir, as peças já encenadas pelo Grupo Ouse de Teatro:

&bull; 2001 &ndash; Mogli
&bull; 2002 &ndash; Lampião, réu no céu, rei do sertão
&bull; 2003 &ndash; A farsa do mancebo que se casou com a mulher geniosa
&bull; 2003 &ndash; Nas chamas do poder
&bull; 2004 &ndash; O cubo perfeito
&bull; 2004 &ndash; Contos da montanha
&bull; 2005 &ndash; Ana Terra*
&bull; 2006 &ndash; A casa**
&bull; 2007 &ndash; O guarani***

&bull; 2008 &ndash; O mundo de Flora, de Angela Gutierrez

* A peça Ana Terra, de Érico Veríssimo, adaptação do grupo Ouse de Teatro, foi vista por mais de 10.000 pessoas, sendo
recorde de público do Projeto Ceará Em Cena, do Theatro José de Alencar, em 2005. Além disso, participou da 7ª
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Bienal Internacional do Livro do Ceará (2006), contando com a presença de Luiz Fernando Veríssimo.

** A casa, adaptação da obra de Natércia Campos, também participante da 7ª Bienal Internacional do Livro do Ceará e
da Mostra Sesc Cariri das Artes, foi encenada quase 60 vezes, passando por quase todos os teatros de Fortaleza e
premiada como Destaque de 2006 - Espetáculo Adulto.

*** O guarani, de José de Alencar, estreou em 2007, no Theatro José de Alencar, em comemoração aos 7 anos de
atividades do Grupo Ouse e aos 150 anos de publicação do livro homônimo.
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