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 Apresentação

 O Welcomedy é um projeto idealizado pelo
 humorista Rogério Berê que nasceu no
 final do ano de 2018 e tem por finalidade
 trazer um show de comédia diferente a
 cada apresentação.
 Sob o comando do Rogério Berê, o
 Welcomedy traz convidados diferentes a
 cada espetáculo.
 O projeto engloba humoristas e artistas de
 diversificados gêneros, tais como:
 Imitadores, Mágicos, Ventríloquos entre
 outros, todos voltados para a área da
 comédia.
 O Show tem a duração média de 1h e 30
 min, onde grande parte do espetáculo os
 humoristas interagem com a plateia de
 uma forma leve e bem humorada, para que
 o público se sinta parte desse grande
 espetáculo, no qual momentos de
 descontração e entretenimento serão
 garantidos!



 INTEGRANTE

 Rogério Berezutchi ou Rogerio Berê como gosta de
 ser chamado é ator por inspiração e formação,
 estudou Artes Cênicas na Escola
 Chatobrian. A paixão pelo teatro vem desde a
 infância e por aí vão quase 20 anos de histórias com
 o mundo artístico. Há 3 anos, após um convite
 inesperado, subiu pela primeira vez ao
 palco para um show de Stand-up, especializando-
 se, desde então, ao gênero
 da comédia apresentando seu trabalho em teatros,
 bares, casas noturnas de SP, regiões da grande SP
 e também abrangendo outros estados brasileiros.
 Com bastante maestria  consegue conquistar
 gargalhadas e aplausos da
 plateia falando de suas experiências de vida.
 Nesta caminhada no Stand-up, Rogerio já dividiu o
 palco com grandes comediantes de renome em todo
 o país como Igor Guimarães, Celso Junior, Tuca
 Graça, Rodrigo Cárceres e até o grande Saulo
 Laranjeira, dentre outros.
 Em algum lugar você vai ter a oportunidade de ver e
 sorrir com esse “grande” humorista, que não é só
 grande pelo talento e sim pelo tamanho,
 afinal de contas ele mede 1,98m de altura.



 MÍDIAS SOCIAIS 

  Facebook - @rogeriobere 

 Instagram - @rogeriobere

 Youtube - Rogério Berê 

 Pictame - @rogeriobere

https://www.facebook.com/rogeriobere/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/rogeriobere/
https://www.youtube.com/user/5255rogerio
https://www.pictame.com/user/rogeriobere/298929818
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=bPL2NIdsZY0
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