


Release: 

Acabando com as imposturas sobre a vida pregressa de Lucas Krug chega aos palcos 

um libelo, um grito de bichice, uma asneira autoral, autêntica, sem subterfúgios... 

alguns subterfúgios. Para provar que nada se cria tudo se copia ele decidiu falar 

sobre si mesmo a partir do seu próprio ponto de vista (o Google). Coisas que nem a 

sua mãe se atreveria a contar. Cenas comprometedoras da vida sexual do seu Cucar, 

momentos esquecíveis de Frederico Alberto, o cyber garanhão, Gotas do talento 

criativo de Gaudério Fagundes (na verdade micro-gotas). Enfim, não dizemos que é 

imperdível porque já mentimos demais, mas assista, vai. 

Ficha técnica: 

Direção: Nestor Monastério 

Textos: Lucas Krug e Artur José Pinto 

Elenco: Lucas Krug e Daiane Oliveira 

Duração: 1h15min 

https://www.dropbox.com/sh/sosm38f1wlajwrh/P72cvDzW18


Personagens: 

Frederico Alberto:  

Adolescente nerd, super protegido pelos pais. Motivo de 

muita sacanagem dos amigos e colegas de escola encara o 

bullying e as brincadeiras de mau gosto como uma forma 

de popularidade. Faz parte da geração digital que vive em 

torno dos computadores. Frederico integra o quadro 

“Escolinha do Gugu”,do programa do Gugu na Rede Record 

de TV. 

Gaudério Fagundes: 

Cantor, compositor e símbolo sexual, Fagundes é o 

representante do tradicionalismo gaúcho, acredita ser o 

criador de grande parte dos costumes gaudérios. Sustenta 

a fama de maior compositor brasileiro (segundo ele 

mesmo). Com suas parodias garante boas gargalhadas da 

plateia. 

Seu Cucar: 

Aposentado com 98 anos. Seu Cucar não poupa criticas 

com a situação da terceira idade e conta as mais 

hilariantes histórias sobre a sua vida e família, não 

poupando xingamentos para externar seu mau humor, 

sofre de Parkinson e de intolerância contra tudo e todos. 



Lucas Krug: 

Ator e músico. Iniciou seus trabalhos em teatro por uma 

companhia de teatro ambulante, atuando depois em 

grupos profissionais. Entre seus trabalhos como ator, 

destacam-se: Primeiro as Damas (2009-2012), direção 

coletiva, O Avarento (2009), direção de Gilberto Fonseca; 

Solteiríssima (2008) e Decote (2006), direção de Tiago 

Melo, O Show que Era, Mas Não Foi, (Prêmio de Melhor 

Ator Coadjuvante), direção de Cris Pereira (2006), Os 

Farsantes (2006) e A Canção de Assis (Prêmio de Melhor 

Ator no FENATA e a indicação de Melhor Trilha Sonora no Troféu Tibicuera), direção 

de Gilberto Fonseca (2005 a 2008), Os Sobreviventes, direção de Marcelo Aquino 

(2005), Adolescer (2003 a 2007) e Happy Days (2003), direção de Vanja Ca Michel. 

Com Um Sorriso de Palhaço, direção de Antônio Scharlau (2002) participou da Bienal 

Luso-Brasileira de Palhaços e Artes de Teatro e Circo, em Santarém/ Portugal. Atou 

como o personagem Frederico Alberto no Programa de Humor “Escolinha do Gugu”, 

Rede Record de 2011 a 2013. Em 2013 atou e recebeu prêmio Tibicuera de Teatro 

Infantil de Melhor Cenário, pelo espetáculo "O Gato de Botas: Quem disse que só o 

cão é o melhor amigo do homem?", direção de Daiane Oliveira. Em 2014, estrela o 

espetáculo "Extra & Ordinários - uma autobiografia não autorizada”, sob direção de 

Nestor Monastério. 



Formatos de Apresentações: 

Espetáculo “Lucas Krug – EXTRA & ORDINÁRIOS”: 

Duração: 1h15min 

Pocket show: 

Duração: 40 min ( 2 personagens) 

Necessidades: 

Elenco e Equipe: 05 pessoas 

Rider de Luz (mínima):  14 Plano convexo telem 1KW , 18 Par 64 telem foco 5, 

1KW  06 Par 64 telem foco 2, 1KW, 05 Fresnel telem 1KW, 02 Elipsoidal telem 1 KW 

De 25º A 50° sem Íris, 02 Módulos Hpl 12 canais 4KW cada e 01 Mesa Ditel 24 

canais.  

01 máquina de fumaça, com controle da mesa de luz; 

Rider de Som: mesa digital, 01 CDJ, 01 retorno de palco, linha para 01 violão, 01 

Pedestal girafa, Multicabo de 24 vias com 04 vias de retorno, 01 Mesa de 24 canais 

Yamaha MG 24/14 FX, 01 EQ. Behringer FBQ 6200, 02 D.I ativo 2-ch. DI20 

Behringer; 

Obs: espetáculo viaja com seu técnico de som e técnico de luz, para cidades do 

interior só é necessário um técnico de som e luz para auxiliar na montagem. 

Tempo de montagem: 02h; 

Tempo de desmontagem: 01h 
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