Mundo Bita estreia novo show: “Dentro do Mundo Lá Fora”
Com mensagem de incentivo às brincadeiras ao ar livre, espetáculo chega ao Teatro RioMar Recife
dias 21 e 22 de setembro
O Mundo Bita se prepara para rodar o Brasil com seu novo show. "Dentro do Mundo Lá Fora",
que estreia dia 15 de setembro no Rio de Janeiro, tem no Recife sua segunda parada. Dias
21 e 22 de setembro, o espetáculo chega ao Teatro RioMar trazendo mensagem que é a
essência do Show do Bita: incentivar as brincadeiras ao ar livre, estar em contato com outras
crianças e viver momentos de alegria, carinho e diversão. Ingressos já estão à venda a partir
de R$ 30 (serviço abaixo).
“É importante que a criança descubra o mundo através do contato direto com as plantas, os
bichos e outras pessoas. Desde os primeiros clipes, o Mundo Bita aborda a necessidade do
indivíduo se desenvolver no ambiente externo. Nesse panorama, o tema do show vem como
uma continuação natural do conteúdo que defendemos”, explica Chaps Melo, diretor de
Criação do fenômeno infantil.
Flora, que já conquistou o coração da criançada nos outros shows e tem participação
constante nos clipes do Mundo Bita, segue como a cantora nesta nova temporada. Ela divide
o palco com Dan, Lila, Tito e, claro, o Bita. Personagens como a Baratinha, na música
"Insetos", a Vaquinha, em "Fazendinha", e o Palhaço, na canção "Palhaçada", também
estarão em cena. O repertório de “Dentro do Mundo Lá Fora” terá 19 canções, contemplando
todos os álbuns da animação. A seleção contou com a ajuda do público, que escolheu, por
meio das redes sociais, as músicas que não poderiam faltar no espetáculo.
A mais recente passagem do Bita pelo Teatro RioMar Recife foi em abril deste ano, quando
o show "Viva as Descobertas" foi apresentado em três sessões para as famílias
pernambucanas.

MUNDO BITA – Idealizado pela Mr. Plot, Mundo Bita é resultado de uma combinação mágica
de músicas, cores, aprendizado e alegria. Tornou-se conhecido em todo o Brasil por meio de
clipes musicais autorais, modernos e educativos, que já ultrapassaram os 3 bilhões de
visualizações no YouTube e é sucesso no Discovery Kids, Netflix, PlayKids, Spotify e outras
plataformas. Em 2018, a empresa iniciou seu projeto de internacionalização e criou os canais
Mundo Bita Español e Mundo Bita Portugal, que já acumulam diversos vídeos e visualizações.
A animação foi a indicada ao Grammy Latino do ano passado - a única representante do país
no segmento infantil.

SERVIÇO
Show do Bita em "Dentro do Mundo Lá Fora"
Dia 21 de setembro (sábado), às 16h
Dia 22 de setembro (domingo), às 17h
Teatro RioMar: Av. República do Líbano, 251, 4º piso – RioMar Shopping
www.teatroriomarrecife.com.br

Duração: 60 minutos
Recomendação: livre
Ingressos - 1º lote:
Plateia Baixa: R$ 80 e R$ 40 (meia)
Plateia Alta: R$ 70 e R$ 35 (meia)
Balcão: R$ 60 e R$ 30 (meia)
+ Canais de vendas oficiais: bilheteria do Teatro RioMar Recife (terça a sábado, das 12h às
21h, domingos e feriados, das 14h às 20h) e www.uhuu.com.

