
 

Nicolle Castro vive a doce Sandy, no espetáculo 

"Grease, nos tempos da brilhantina" 

Sucesso do cinema chega neste fim de semana ao palco do Teatro 

Vannucci, no Rio de Janeiro 
 

A história que marcou época nos anos 70, será recontada nos palcos do Teatro Vannucci a partir 
deste sábado, dia 2. A atriz e  
cantora Nicolle Castro dá vida a ingênua Sandy, que se apaixona pelo metido Danny, durante o 

verão na Califórnia. “Grease, nos tempos da brilhantina”, tem direção do ator e coreógrafo, bastante 

conhecido no cenário do carnaval carioca, Arthur Rozas. 

Na comédia romântica e musical, Danny é líder dos T-Birds, um grupo de bagunceiros com muito gel 

no cabelo, enquanto Sandy passa mais tempo com as meninas do Pink Ladies. Como são muito 

diferentes, eles percebem que, se quiserem ficar juntos, vão ter que mudar, e muito. Nos cinemas, a 

personagem Sandy foi vivida por Olívia Newton-John e Danny, por John Travolta. 

Sobre a preparação para a peça, Nicolle diz que foi bem intensa. “Montamos este musical em 3 

meses. Foram muitos ensaios e estudos para que fique lindo para o público, que pode esperar um 

musical muito dançante e dinâmico, assim como nos tempos da brilhantina”, garante a menina.  

Sucesso no time de Claudia Leitte durante a terceira temporada do The Voice Kids da TV Globo, 

Nicolle vem de uma sequência de espetáculos como “A Diferença que a diferença faz”, que reuniu 

atores mirins em destaque no cenário artístico, para uma jornada de descobertas do universo 

infantil. Em outubro, a menina foi a Rainha da Floresta, no espetáculo “A Fada da Boa Sorte”, e 

postou em seu Instagram um trecho do espetáculo onde canta a música “Era Uma Vez”, de Kell 

Smith, rendendo muitos elogios dos seguidores.  

 

SERVIÇO: 

Peça: Grease, nos tempos da brilhantina 

Direção: Arthur Rozas 

Data: 2 e 3 de novembro, às 13h 9 e 10 de novembro, às 14h 

Onde: Teatro Vanucci – Shopping da Gávea 

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea – Rio de Janeiro – RJ 
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