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#CursosLivres2019 - Ballet Clássico e Dança Circular Sagrada estão entre as
modalidades oferecidas na Escola de Dança
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Interessados podem se inscrever a partir desta segunda-feira (11), na Escola de Dança da Funceb

Foto: Ravena Maia
As aulas e as inscrições das 44 modalidades dos Cursos Livres 2019, oferecidos pela Escola de
Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, terão início nesta segunda-feira (11), na Escola
que fica localizada no Pelourinho. O investimento é R$ 70,00 (mensal) ou R$ 20,00 (aula avulsa).
As aulas acontecem até dezembro, uma vez na semana, de segunda a sábado. Entre os cursos
oferecidos, estão o de Dança Circular Sagrada com Jasimmay Dandara e o de Ballet Clássico
(Iniciante) e (Básico) com Eberth Vinicius. Confira aqui a lista completa de cursos!
Ballet - Segundo o professor, bailarino e coreógrafo Eberth Vinicius, suas aulas serão dedicadas
ao Ballet Clássico para iniciantes de qualquer idade. "Trata-se de uma técnica que é muito
específica, que demanda tempo e dedicação para quem procura esse tipo de curso. Daí vamos
trabalhar o corporal, facial, ritmo, música clássica, aspectos que deixam o individuo consciente de
limitações e possibilidades", diz o professor.
Baiano e com uma vasta experiência como professor, esse ex-aluno da Escola de Dança já passou
por lugares como Grécia, Viena, Turquia realizando cursos de especializações.
No nível Básico, a aula de Ballet Clássico acontece às segundas-feiras, das 18h30 às 20h, na Sala
Céu. Já as aulas da turma Iniciante acontecem aos sábados, das 10h às 12h, na Sala 2, ambas na
Escola de Dança.
"A Escola da Funceb é onde a dança acontece em Salvador. Ela é um grande presente para a
cidade, possuindo professores renomados e um trabalho importantíssimo para a comunidade.
Espero fazer um trabalho importante pois esse meu curso tem o propósito também de desmistificar
o Ballet no aspecto do difícil", diz Eberth.
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Dança Circular Sagrada - Já o curso de Dança Circular Sagrada será ministrado por Jasimmay
Dandara, às segundas-feiras, das 18h30 às 20h, no CFA.
"Vamos dar a oportunidade para o aluno se autoconhecer por meio da Dança Circular Sagrada,
através de contato com os ensinamentos dos povos com a musicalidade, com o ritmo, com a
simbologia dos seus passos, um dançar de mãos dadas com o outro, daí os participantes sairão
mais conscientes da responsabilidade consigo, com o outro e com o todo", conta Jasimmay.
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Por meio das aulas os alunos serão beneficiados com todo o conteúdo prático e vivencial deforma
lúdica e criativa. "O aluno irá entrar em contato com um novo mundo cheio de infinitas
possibilidades", revela a professora.
Além de despertar a consciência corporal através do balé, os alunos serão estimulados para o
preparo de uma futura atuação artística, utilizando os conhecimentos técnicos que serão repassados
durante o curso.
Serviço:
Ballet Clássico (Básico), com Eberth Vinicius
Quando: às segundas-feiras, das 18h30 às 20h, na Sala Céu da Escola de Dança
Ballet Clássico (Iniciante), com Eberth Vinicius
Quando: aos sábados, das 10h às 12h, na Sala 02 da Escola de Dança
Dança Circular Sagrada, com Jasimmay Dandara
Quando: às segundas-feiras, das 18h30 às 20h, no CFA
Onde: Escola de Dança da Funceb (Rua da Oração, nº 1, Pelourinho)
Centro de Formação em Artes - CFA (Rua do Bispo, nº 29, Pelourinho)
Investimento: R$ 70,00 (mensal) ou R$ 20,00 (aula avulsa)
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