
A MIDSUMMER
NIGHT’S DREAM

A história de

Acto I: Um estuário e sob o mar 

Hermia está noiva de Lysander. Demetrius procura a afeição de Hermia. Mas Helena está 
loucamente apaixonada por Demetrius.

No oceano estão o rei Oberon e a rainha Titania, governantes das fadas. O rei Oberon 
gosta de travessuras. Ele ordena a seu duende, Puck, que crie todo tipo de caos romântico 

dentro do mundo dos mortais e das fadas. Com o pó de uma flor mágica, Puck e Oberon 
lançam feitiços sobre os amantes, fazendo muitas loucuras e atrapalhando, ao longo 

do caminho.

Puck acidentalmente espalha o pó da flor em Lysander, que se apaixona por Helena. 
Isto aflige a Helena. Ela só tem olhos para Demetrius. Agora Hermia também está de 
coração partido. 

Titania é embalada para dormir, e o feitiço é lançado sobre ela, pois Bottom (um artesão 
desobediente cuja cabeça foi transformada na de um peixe-boi) é trazido para seu quarto. 

Ela acorda e se vê histericamente apaixonada por Bottom, cujo único interesse é comer 
ervas marinhas.

Entretanto, Demetrius e Lysander travam uma intensa batalha contra as mulheres. 

Hippolyta, a feroz Rainha da Amazónia, conduz uma ofensiva de cavalos marinhos guerreiros para o 
Tribunal de Atenas. O rei de Atenas, Theseus fica impressionado por sua proeza, e os dois ficam noivos.

Oberon e Puck se propõem a reverter os feitiços. Os amantes são colocados juntos enquanto dormem 
- Lysander com Hermia e Demetrius com Helena. Quando acordam, eles estão apaixonados por seus 

parceiros desejados e um casamento triplo é planejado.

Acto II: Na Corte de Atenas (o Castelo de Coral)  

Um grande casamento entre Theseus e Hippolyta, Hermia e Lysander, e Helena e Demetrius 
se segue em uma exibição de grande pompa, dança e alegria. 
Enquanto isso, na terra das fadas, o feitiço sobre Titania é revertido e o Rei e a Rainha das 
fadas estão apaixonados novamente.

Enquanto Puck nos deixa abraçar a magia do amor.

“O Amor não vê com os olhos, mas com a mente; por isso é alado, e 
cego, e tão potente.” – William Shakespeare
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