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#FÉRIAS – Diversidade não faltará nos Cursos de Férias 2019! Saiba mais
sobre Canto e Dança dos Orixás em Yorubá e Ballet Clássico
Notícias
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Inscrições começam a partir de 7 de janeiro. Serão 1.500 vagas em 25 opções de cursos
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Com opções cada vez mais diversificadas, o Curso de Férias 2019 oferecerá, dentre as outras 25,
estas duas modalidades: Canto e Dança dos Orixás em Yorubá com o professor Denilson Olwafemi;
e Ballet Clássico com Eberth Vinícius. Os dois cursos serão ministrados na Escola de Dança da
Funceb, no Pelourinho.
A partir do mês de janeiro, a Escola de Dança vai abrir 1.500 em 25 opções de cursos, confira! As
aulas começarão em 7 de janeiro e seguem até 1º de fevereiro. O investimento é de R$ 150,00
(matrícula por curso) ou R$ 25,00 (aula avulsa), e a matrícula será realizada diretamente com o
professor.
O curso Canto e Dança dos Orixás em Yorubá acontecerá às segundas e quartas-feiras, das
15h30 às 17h30, na Sala Céu, com dançarino e coreógrafo Denilson Olwafemi.
"Teremos em nossas aulas uma corporagrafia ou seja: iremos trabalhar o corpo do aluno para que
ele possa traduzir determinado orixá, uma dança que transmita cada orixá e sua anatomia, tudo isso
atrelado com aspectos da língua yorubá", diz Denilson.
O professor ainda salienta que o objetivo é aprender a cantar corretamente, dançar bem e
pronunciar com precisão as diferentes saudações dirigidas aos mais velhos e aos orixás, "é o fado a
que se submetem os que pretendem conhecer e vivenciar a religião dos deuses africanos", comenta
Denilson.
Olwafemi também salienta: "com farto material teórico e áudiovisual, a proposta deste curso é
concatenar os aspectos históricos, linguísticos, culturais e entnoceno-lógicos que resultam da
cultura ioruba e do candomblé da Bahia fora do seu contexto religioso, isso quer dizer que não
haverá qualquer tipo de prática litúrgica pertinente ao cotidiano dos terreiros e muito menos qualquer
tipo de proselitismo ou catequese dirigida aos participantes".
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Ballet Clássico - As aulas de Ballet Clássico de nível intermediário com o professor Eberth Vinícius
acontecerá às terças e quintas-feiras, das 15h30 às 17h30, na Sala 4 da Escola de Dança da
Funceb.
"Vamos trabalhar o corporal, facial, ritmo, música clássica, todos esses aspectos que deixam o
indivíduo consciente de limitações e possibilidades. Pretendemos ainda desmistificar a dança do
Ballet no que ela tem de aspecto difícil" declara o coreógrafo que tem 25 anos de experiência como
bailarino e 17 anos como professor.
Eberth destaca que a será serve de inspiração para ir em busca e compreender a técnica como
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recurso de preparação do indivíduo na contemporaneidade, "estabelecendo as relações entre
conteúdos específicos (história e técnica) e experiências corporais/sociais", finaliza o professor.
Serviço:
Curso de Férias - Canto e Dança dos Orixás em Yorubá, com Denilson Olwafemi
Quando: segundas e quartas-feiras, das 15h30 às 17h30, na Sala Céu
Curso de Férias - Ballet Clássico, com Eberth Vinícius
Quando: terças e quintas-feiras, das 15h30 às 17h30, na Sala 4
Onde: Escola de Dança da Funceb - Rua da Oração n° 1 - Pelourinho
Investimento: R$ 150,00 (matrícula por curso) ou R$ 25,00 (aula avulsa)
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