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Núcleo de Extensão da Escola de Dança da Funceb abre 80 vagas em Lauro
de Freitas
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As inscrições para as oficinas de Ballet Clássico e Dança Contemporânea serão dias 18, 20 e 22 de
fevereiro em Lauro de Freitas

Foto: Aldren Lincoln
A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/Secult), está disponibilizando 80 vagas para os
cursos de Ballet Clássico e Dança Contemporânea no Núcleo de Extensão da Escola de Dança em
Lauro de Freitas. Os cursos são gratuitos, com 20 vagas por turma. As inscrições poderão ser
feitas entre os dias 18, 20 e 22 de fevereiro, das 14h às 18h, no Cine Teatro Lauro de Freitas (Praça
João Thiago dos Santos, S/N - Centro, Lauro de Freitas). As vagas são destinadas a crianças,
jovens e adultos que se interessam pela dança. Para quem deseja fazer aulas de Dança
Contemporânea, o Núcleo abriu duas turmas de acordo com a faixa etária dos alunos. Para crianças
e adolescentes de 12 a 16 anos, as aulas serão às sextas-feiras, das 14h às 16h. A segunda turma
é destinada a pessoas maiores de 16 anos, com aulas das 16h às 18h, também às sextas.
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Quem quiser aprender Ballet Clássico e tiver entre 7 e 12 anos terá dois dias para se dedicar às
aulas. O curso será às segundas e quartas-feiras, das 14h às 15h. Para os alunos com mais de 13
anos, o núcleo disponibilizou as aulas também segundas e quartas das 15h às 16h30. O Núcleo de
Extensão Lauro de Freitas atua como uma extensão da proposta pedagógica da Escola de Dança,
instituição integrada ao Centro de Formação em Artes da Funceb. A proposta de expansão das
atividades desenvolvidas pela escola se iniciou em 2005 com o núcleo de Nordeste de Amaralina,
localizado no Centro Social Urbano, e hoje operam também Núcleos Engenho Velho de Brotas e o
recém implantado Núcleo de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste do estado. Serviço:
Inscrições para os cursos de dança - Núcleo de Extensão Lauro de Freitas Quando: 18, 20 e 22 de
fevereiro, das 14h às 18h Onde: Praça João Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Freitas (BA)
Gratuito
Ballet Clássico
Aula segunda e quarta-feira
Turma 1 (7 a 12 anos) - 14h às 15h (20 vagas)
Turma 2 (acima de 13 anos) - 15h às 16h30 (20 vagas)
Dança Contemporânea
Aula sexta-feira
Turma 1 (12 a 16 anos) - 14h às 16h (20 vagas)
Turma 2 (acima de 16 anos) - 16h às 18h (20 vagas)
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