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Alegria, Alegria - Chacrinha 2017
Decorar o palco com muitas bexigas de formas e cores diferentes, naipes de baralho, dados gigantes, fitas
metálicas, máscaras de carnaval, etc.
Os assistentes de palco separam as crianças em dois grupos, que recebem pompons de torcida (uma cor para
cada grupo).
Entrada do Chacrinha ao som da música Terezinha (efeitos especiais – fumaça, luzes coloridas piscantes, ...)
enquanto as chacretes dançam e os assistentes de palco estimulam os aplausos.
( Estreia do Cassino do Chacrinha https://www.youtube.com/watch?v=-xdT6FCAk3A )
Cumprimenta a plateia e diz que a noite será de pura alegria e animação.
Chama a primeira atração: Os Minions Kevin, Stuart e Bob. Eles convidam a criançada para ficarem de pé e
acompanharem nos seus próprios lugares a coreografia que irão ensinar.
Música eletrônica Minions: https://www.youtube.com/watch?v=9pgH-9BlcBs
Chacrinha chama dois calouros para cantar (pode ser um grupo) uma mesma música – quem canta melhor?

Aquele Abraço (Gilberto Gil)
O Rio de Janeiro continua lindo
O Rio de Janeiro continua sendo
O Rio de Janeiro, fevereiro e março

E comandando a massa
E continua dando
As ordens no terreiro

Alô, alô, Realengo
Aquele abraço!
Alô torcida do Flamengo
Aquele abraço

Alô, alô, seu Chacrinha
Velho guerreiro
Alô, alô, Terezinha
Rio de Janeiro
Alô, alô, seu Chacrinha
Velho palhaço
Alô, alô, Terezinha
Aquele abraço!

Chacrinha continua
Balançando a pança
E buzinando a moça
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Pede aplausos para um e para outro. O vencedor vai para o trono e o perdedor ganha o troféu abacaxi.
Projetar o vídeo de Felicidade (Seu Jorge) https://www.youtube.com/watch?v=Zm5V_b47IM8
Na repetição do refrão animar as crianças a cantarem e no restante da música animar com os pompons.
Antes do show, algumas crianças são treinadas a dançar o funk do caramelo conforme mostra o vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ldXwFPDqUIE&list=PLfyGd4fQXcOo3YhX3KmlrdaeDf9mS3ioA
O Chacrinha anuncia o Funk do Caramelo e as crianças entram e começam a dançar. Quando fala “quem acabou
de chegar” entra um chefe vestido de cachorro e comanda a dança para a plateia dançar.
Quem sabe, sabe? No painel aparecerão fotos de pessoas famosas para os grupos da plateia dizerem os nomes.
Um assistente de plateia na frente de cada grupo escolhe quem vai responder (uma resposta para cada criança).
Para selecionar chamar, por exemplo: menino cujo nome começa com a letra..., menina de... anos, aniversariantes do mês ..., etc.
Projetar imagens e pedir os nomes:

Anitta
Silvio Santos

Rodrigo Faro
Didi

Rolando Boldrin

Para quem acertar o prêmio é uma banana!
Para terminar o show, as crianças irão assistir o vídeo da música Se ligaê com Sergio Mendes, Rogerio Flausino
e Baby do Brasil)
https://www.youtube.com/watch?v=yHFWFzhRBtQ
Chacrinha se despede e diz que deseja muita alegria para todos, que é condição para se viver bem e disposição
para construir um mundo melhor.
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