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Aulas serão ministradas nos níveis Iniciante e Intermediário. Conheça mais sobre essa modalidade
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Passado o período do carnaval, começam as aulas dos Cursos Livres da Escola de Dança da
Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/SecultBa). Este ano, as aulas terão início em 11 de
março e seguem até o mês de dezembro. São 44 modalidades oferecidas para todos os gostos e
estilos. Entre eles estão os cursos de Dança Afro-Brasileira (Iniciante) e (Intermediário), com Tatiana
Campêlo.
As aulas acontecem na Escola de Dança (Rua da Oração, n° 1, Pelourinho). Para a turma
Iniciante, as aulas acontecem às quartas-feiras. Já na turma Intermediária a aula acontece às
quintas-feiras. Ambas acontecem na Escola de Dança da Funceb, das 18h30 às 20h. O
investimento é R$ 70,00 (mensal) ou R$ 20,00 (aula avulsa).
Dança Afro - A bailarina, coreógrafa e professora Tatiana Campêlo dará cursos para os níveis
Iniciantes e Intermediário durante os dois semestres, para que o aluno possa aprender mais sobre a
cultura e a dança afro-brasileira.
"A turma de iniciante é para aqueles nunca tiveram contato com a dança, daí um programa com
alinhamento corporal, ritmo, coordenação motora, auto-estima e identidade através dessas danças,
afim de que o aluno pense no corpo como veículo de arte e educação", explica a professora.
Já o curso Intermediário será para os alunos que tenham tido uma experiência com qualquer
linguagem da dança. "A partir disso, todas essas abordagens do curso de iniciantes serão um pouco
mais elaboradas, principalmente com a metodologia, para que seja estabelecida uma conexão maior
com a nossa ancestralidade", diz Tatiana.
Com uma experiência de 15 anos em dança, a ex-aluna da Escola de Dança da Funceb, de 38
anos, confessa estar muito contente pela oportunidade de ampliar seu curso em duas turmas.
"Parabenizo a Escola pela oportunidade. Meu curso agora chega com esse novo formato, para
minha alegria e de todos os alunos", diz Tati Campêlo.
Serviço:
Dança Afro Brasileira (Iniciante), com Tatiana Campêlo
Quando: quartas-feiras, das 18h30 às 20h, na Sala 01
Dança Afro Brasileira (Intermediário), com Tatiana Campêlo
Quando: quintas-feiras, das 18h30 às 20h, na Sala 04
Onde: Escola de Dança da Funceb - Rua da Oração, nº 1, Pelourinho
Investimento: R$ 70,00 (mensal) ou R$ 20,00 (aula avulsa)
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