
Apresenta:







Anderson Machado - DRT 30.087/SP
Ator, palhaço, malabarista, músico e ceno ́grafo.
Em 2014 e 2016 ganhou o Prêmio Apacepe de
melhor ator de teatro infantil, em 2011 ficou em
primeiro lugar no “Menor Festival Mineiro de
Palhaços do Mundo” e em 2009 foi campeão da
“Mostra Competitiva de Malabarismo” da 2ª
Convenc ̧a ̃o Paulista de Malabarismo e Circo.
Estudou circo, teatro e comicidade com diversos
mestres, dentre eles: Ricardo Puccetti, Aziz
Gual, Moshe Cohen, Jeannick Dupon,
Chacovachi, Bete Dorgan, entre outros.
Também fez residência artística com Avner
Eisenberg em Maine-EUA no ano de 2016 e
com Sue Morrison no Canada ́ em 2017.
Estudou música no Conservatório de Musica de
Pernambuco, e fez formaça ̃o de dois anos na
Escola de Palhaços dos Doutores da Alegria –
SP, onde pesquisou a cultura popular brasileira,
mímica, improviso, ma ́scaras, etc. No teatro,
participou dos espetáculos “Musiclown”(direc ̧a ̃o
de Edu Silva), “Cacildis”(Direça ̃o Heraldo
Firmino e Dagoberto Feliz), Palhaços In
Conserto (Direça ̃o de Fernando Escrich), e
“NUMVAIDUE” (direc ̧a ̃o de Gustavo Kurlat)
etc. Fundou a CIA “Caravana Tapioca” em
2010, onde criou grande repertório de números e
espetáculos. Dentre eles: “Cavaco e sua Pulga
Adestrada” (direça ̃o de Helder Vasconcelos), “O
circo de Lampezão e Maria Botina” (Direça ̃o de
Esio Magalhães) “Flor do Lixo” (Direça ̃o
pro ́pria) e “Circo Caravana” (Direc ̧a ̃o pro ́pria).
Além de ministrar oficinas e desenvolver sua
pesquisa dentro da “Caravana Tapioca” tambe ́m
e ́ ator/palhac ̧o integrante do elenco dos
Doutores da Alegria desde 2010.

Giulia Cooper - DRT 32.952/SP
Palhaça, malabarista, saxofonista e produtora.
Teve sua iniciac ̧a ̃o no circo com apenas 3 anos,
no Circo Escola Picadeiro. Cursou “Palhaço
através da ma ́scara” com Sue Morrisson, no
Canada ́. Fez uma reside ̂ncia artística com
Avner Eisenberg e participou dos cursos de
Performance Excêntrica com ele, no
Celebration Barn Theater, em Maine-EUA.
Ganhou o Prêmio APACEPE de melhor atriz,
com o espetáculo “O Circo de Lampezão e
Maria Botina”, no Janeiro de Grandes
Espetáculos-2014. Cursou o CEFAC (Centro
de Formação Profissional em Artes Circenses-
SP) sob direça ̃o de Rodrigo Mateus, do Circo
Mínimo. Ale ́m disso, realizou cursos de palhaço
com diversos mestres do Brasil e do mundo. E ́
artista e fundadora da Caravana Tapioca, da
qual faz parte do elenco dos espetáculos:
Brincando no Picadeiro, O Circo de Lampezão
e Maria Botina, Flor do Lixo e Chá Comigo.
Escreveu e lançou o livro “Baú Circo no Beco:
histo ́rias de um picadeiro a ce ́u aberto”, com
apoio da FUNARTE. Produziu diversos
eventos circenses, como: 1° Festival Circo a
Ce ́u Aberto, em Recife e Olinda (2013); a 11ª
Convenc ̧a ̃o Brasileira de Malabarismo e Circo
(2009). Foi produtora do III, IV e V Festival de
Circo e Espetáculos de Rua de Sa ̃o Paulo, que
reuniu artistas do mundo todo, valorizando a
arte de rua. Organizou e produziu o espeta ́culo
de rua mensal Circo no Beco. E ́ bacharel em
filosofia pela Universidade Católica de
Pernambuco. Tem como foco de seus estudos
O riso, e já apresentou sua pesquisa sobre
Henri Bergson em encontros variados



NECESSIDADES TÉCNICAS
Área de atuação: teatro, picadeiro ou ar livre.
Espaço mínimo: 6m (largura) x 6m 
(profundidade) x 3m (altura)
Som:
Caixas de som com potências compatíveis com 
o ambiente e mesa com 4 canais de entrada de 
áudio disponíveis.
-2 microfones head seat (o grupo possui esse 
equipamento)
-1 transmissor sem fio para o acordeon (o grupo 
possui esse equipamento)
Luz:  aberta/geral quente para apresentações 
noturnas ou espaços fechados. 
Tempo de montagem: 2 horas
Tempo de desmontagem: 1 hora

CONTATO
contato@caravanatapioca.com

(11) 96439-8289
Giulia Cooper

MAIS INFORMAÇÕES EM:
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