JOEL BRANCO
Comemora 45 anos de carreira

Um dos mais populares actores do teatro ligeiro, Joel Branco
comemora este ano os seus 45 anos de carreira.
Joel Branco foi bailarino e primeira figura de várias revistas do
Parque Mayer. A sua interpretação em “Godspell”, no Teatro Villaret,
revelou-o como actor / cantor de enormes recursos, que confirmou ao
lado de Ivone Silva em “Não Há Nada P’ra Ninguém”, onde foi
distinguido com o Prémio de Melhor Actor do ano atribuído pela Casa da
Imprensa e Nova Gente.
Após

este

grande

sucesso,

seguiram-se variadíssimas actuações na
televisão em telenovelas “Origens”, “A
Grande Aposta”, “Terra Mãe” e “Os
Lobos” e, mais recentemente, na série
televisiva “Liberdade 21”.

Integrou o elenco de “Amália”, “My Fair Lady”, “A Canção de
Lisboa” e “Música no Coração”, sob a direcção de Filipe La Féria, com
quem se encontra presentemente a trabalhar, no último grande sucesso
do encenador “Um Violino no Telhado”.
Em “Um Violino no Telhado”, Joel Branco interpreta a personagem
de Lazar Wolf, o carniceiro viúvo que anseia casar com a filha mais
velha de Tevye. Neste papel, Joel Branco confirma as suas vastas
qualidades artísticas, como actor, bailarino e cantor, em momentos
dramáticos e cómicos.
Filipe La Féria, o Teatro Rivoli
e a Companhia de “Um Violino no
Telhado” não podiam deixar de
homenagear este grande artista
que, durante 45 anos, tão bons
momentos proporcionou ao público
português.
Assim, no próximo Sábado, dia 1 de Novembro, às 21h30, a
sessão de “Um Violino no Telhado” irá novamente encher-se para
assistir a este grandioso espectáculo, mas também para prestar a
devida homenagem a este grande senhor do Teatro português.
Convidamos toda a Comunicação Social a estar presente neste
evento, que marca mais um episódio na Cultura em Portugal.
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