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Jasmine, princesa de Agrabah, está cansada da sua vida no palácio real e dos pretendentes 
mimados que o seu pai lhe força a conhecer. 
Mas nem tudo é mau… graças ao poderoso Génio da Lâmpada, Jasmine poderá conseguir o seu 
final feliz. 
Uma divertida Aventura, onde o protagonista é o inconfundível Génio da Lâmpada, que através 
de muitos jogos, enigmas, música, dança e diversão, consegue partilhar que o maior poder que 
existe… é a amizade! 
Génio da Lâmpada, um interativo e divertido musical, conta com um elenco de 2 fantásticos 
atores/ cantores, num espetáculo pensado em miúdos… e graúdos!



QUEM SOMOS? 

Criamos, produzimos, fazemos acontecer.
Somos uma equipa de produção artística e 
cultural, com valências nas áreas da música, 
dança, teatro, teatro musical, entretenimento,  
comunicação, e desenvolvimento de experiências.

O TEATRO MUSICAL  

A equipa da Elenco Produções trabalha há mais de 10 anos em Teatro Musical.
Criamos a história, os textos e letras, compomos as canções, definimos a encenação e as coreo-
grafias, desenhamos cenários, figurinos, trabalhamos com os melhores profissionais na área da 
luz e som, para levar a cena um espectáculo que envolva o público, através da arte que melhor 
representamos: o musical!

O QUE NOS DIFERENCIA? 

Não contamos apenas com artistas profissionais  
e apaixonados. Contamos com uma equipa 
criativa e de produção, com soluções à medida 
de cada situação, com o compromisso da exce-
lência.
Temos uma estrutura que permite responder 
a todas as solicitações, com a maior eficácia, 
transparência, qualidade e profissionalismo. 



ESPETÁCULOS ANTERIORES:

A Ilha do Tesouro - Rivoli Teatro Municipal - 2011 

Zorro - Rivoli Teatro Municipal - 2013 

Volta ao Mundo em 60 Minutos - Teatro Municipal de Vila do Conde - 2014

PARA TER O GÉNIO NA SUA ESCOLA CONTACTE-NOS:

escolas@elencoproducoes.com  

939 608 169 | 222 087 039 

www.elencoproducoes.com 

www.facebook.com/elencoproducoes 

INFORMAÇÕES


