Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

#DançaÉnaFunceb – Escola de Dança tem programação gratuita em
celebração ao Mês da Dança
Notícias
Postado em: 16/04/2019 09:50

Aulas gratuitas nos Cursos Livres, Workshops, Oficinas e exibição de videosdança está na
programação

O dia 29 de Abril é dedicado a comemoração do Dia Internacional da Dança. A data começou a ser
celebrada no ano de 1982 por artistas da modalidade. A Fundação Cultural do Estado da Bahia
(Funceb/SecultBA) aproveita o mês para celebrar essa linguagem artística tão influente na Bahia.
Entre os dias 22 e 27 de abril, a Escola de Dança da Funceb estará com programação especial e
gratuita para a comunidade geral. Para começar, os amantes da dança poderão conferir a Mostra de
Videodança, entre os dias 22 e 26 de abril, no foyer da Escola de Dança da Funceb. Os vídeos
serão apresentados e comentados pelos respectivos diretores sempre às 18h30.
No primeiro dia de mostra, haverá exibição do vídeodança Meu sexo, que tem trilha sonora da
cantora Larissa Luz. Na terça-feira, será a vez de A mão pesada do destino, que terá trilha sonora
da banda Calafrio. Na quarta-feira (24), a suavidade da voz de Maisa Matarazzo será emprestada
para o videodança Ne me quitte pass. Na quinta-feira (25) será a vez de Indestrutível, ao som de
Pablo Vittar, e na sexta (26), Oásis com trilha sonora de Amazing Oriental Music.
Aulas gratuitas - A comemoração do Mês da Dança segue com Aulão de Dança Afro-Brasileira,
comandado pela professora Tatiana Campêlo, dia 27 de abril, das 10h às 13h, na Sala 1 da Escola
de Dança da Funceb. A professora está grávida e em breve terá neném, então para participar da
atividade é necessário o investimento de um pacote de fraldas descartáveis, preferencialmente
tamanhos M e G.
Quem gosta de Jazz Dance também terá a oportunidade de um aulão no mesmo dia, das 13h às
15h, com a professora Luciene Munekata. Para participar da aula é necessária a colaboração com
1kg de alimento não perecível. Os aulões são abertos para todos públicos, com ou sem experiência
em dança.

Workshops - Complementando a programação, também haverá Workshops gratuitos para a
comunidade. A atividade acontecerá no sábado (27) em diferentes horários. A professora da Escola
de Dança, Gisele Soares, apresentará o Workshop Danças de Reis e Rainhas dos Blocos Afro, das
10h às 12h. Para quem é mais clássico, haverá o Workshop Ballet para Iniciantes, com o professor
Eberth Vinícius, das 10h às 12h.
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Também haverá o Workshop Dança Flamenca com a professora Emanuela Tosta, das 13h às 15h.
Haverá ainda o Workshop Dança Aérea em Tecido, com o professor Douglas Rodrigues, das 11h às
13h. E quem quiser conhecer ou aprimorar o estilo das danças urbanas, o professor Slick, do grupo
iNsight, apresentará o Workshop Popping, das 13h às 15h. Nesta esta última aula os interessados
pagam quanto puder, a partir de R$ 5,00.
VIVADANÇA - A Funceb, em parceria com o VIVADANÇA Festival Internacional, recebe ainda a
oficina African Dances and Hip Hop Vibes, dia 27, das 10h às 13h, na sala 4 da Escola de Dança da
Funceb. A oficina será ministrada pelo professor Souleymane Ladji Kone, baseado no trabalho
rítmico entre a tradição e modernidade, uma curta coreografia de dança africana com house music,
extraída da performance Maa Labyrinthe.
As ações de Ladji giram em torno da espontaneidade, compartilhamento e diálogo. São 20 vagas
disponíveis e o investimento é de R$ 40,00 por aluno. Para se inscrever, os interessados precisam
acessar o site do Festival.
Cursos Livres - A programação não acaba por aí! De 22 a 27 de abril, todas as 44 opções dos
Cursos Livres 2019 estarão com aulas gratuitas para quaisquer interessados. As vagas serão
ocupadas por ordem de chegada. Confira a tabela abaixo com cursos, horários e quantidade de
vagas disponíveis!
Serviço:
Mostra de Videodança
Quando: de 22 a 26 de abril, das 18h30 às 18h30
Gratuito
Aulão de Dança Afro-Brasileira com Tatiana Campêlo
Quando: 27 de abril, das 10h às 13h, na Sala 1
Quanto: 1 pacote de fraldas descartáveis
Aulão Jazz Dance com Luciene Munekata
Quando: 27 de abril, das 13h às 15h, na Sala 2
Quanto: 1kg de alimento não perecível
Workshop Dança de Reis e Rainhas dos Blocos Afro com Gisele Soares
Quando: 27 de abril, das 10h às 12h, na Sala 2
Gratuito
Workshop Dança Flamenca com Emanuela Tosta
Quando: 27 de abril, das 13h às 15h, na Sala 4
Gratuito
Workshop Ballet Iniciante com Eberth Vinicius
Quando: 27 de abril, das 10h às 12h, na Sala 5
Gratuito
Workshop Dança Aérea em Tecido com Douglas Rodrigues
Quando: 27 de abril, das 11h às 13h, na Sala Céu
Gratuito
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Workshop Popping com Slick
Quando: 27 de abril, das 13h às 15h, na Sala Céu
Quanto: pague quanto puder a partir de R$ 5,00
VIVADANÇA - Oficina African Dances and Hip Hop Vibes com Souleymane Ladji Kone
Quando: 27 de abril, das 10h às 13h, na Sala 4
Investimento: R$ 40,00. Inscrições no site do VIVADANÇA
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