Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

Alunos do Curso Profissional da Escola de Dança da Funceb apresentarão
Mostras Artísticas no Espaço Xisto
Notícias
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As Mostras vão acontecer nos dias 28/11(quarta-feira) e 6 e 7 de dezembro a partir das 18h

Os alunos do quinto semestre do Curso Profissional da Escola de Dança da Funceb vão dar início
nessa quarta-feira (28) as apresentações das Mostras Artísticas de 2018, reunindo todas as teorias
e práticas abordadas pelos professores durante o processo formativo.
As Mostras vão acontecer no Espaço Xisto (Rua General Labatut, 27 - Barris) e serão distribuidas
em três dias. As primeiras apresentações vão ser realizadas no dia 28 de novembro (quarta-feira) e
as restantes vão ser apresentadas nos dia 6 e 7 de dezembro, sempre a partir das 18h.
Na quarta-feira (28), os alunos Caique Melo, Dalvan Sena e Talita Sueli vão apresentar os temas:
EL-E-LA, Oyá Marilza e Branda. No dia 6 de dezembro será a vez dos alunos: Alejandra Moreno,
Anastacia Xuanke, Janaína Candeias e Larissa Vitória com os temas: Diálogo Formal, Reverso,
Com Tus e Arrabaldas.
No ultimo dia (7/12) os alunos: Darlan Hilton & Wenderson Cobra, Mirela Ferreira, Paola Vasquez,
Beatriz Scott e Natali Avila vão apresentar os temas: Pagotech, Cangaça, Entre Ventres, Saor e
Cruzamentos. Cada tema corresponde ao tipo de pesquisa que cada estudante deseja dar
continuidade.
O Curso Técnico Profissional em Dança tem como objetivo, capacitar jovens e adultos com
conhecimentos e habilidades gerais e específicas na área da dança, para o exercício de atividades
artísticas e culturais, visando à formação de profissionais aptos a exercerem atividades peculiares
ao trabalho com a dança. Atualmente o Curso consta com 87 estudantes matriculados.
Serviço:
Mostra dos estudantes do 5º semestre do Curso Profissional da Escola de Dança
Onde: Espaço Xisto (Rua General Labatut, 27 - Barris)
Quando: 28 de novembro; 6 e 7 dezembro, sempre a partir das 18h
Gratuito
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