Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

Participantes do 4º Encontro Baiano de Jazz Dance se preparam para mostra
final de montagens coreográficas
Notícias
Postado em: 29/01/2020 11:50

Mostra final acontecerá no sábado (1), às 10h, no Espaço Xisto Bahia com ingressos a preço
popular

Foto: Hélio Oliveira
O clima é de preparação na Escola de Dança da Funceb. De segunda a sexta-feira desta semana,
17 alunos que participaram das aulas práticas do 4º Encontro Baiano de Jazz Dance se prepararam
para mostra final das montagens coreográficas, sob a orientação dos professores e coreógrafos,
Hélio Oliveira, Ana Clícia Fontes e Marcos Santiago.
A mostra final do Encontro será apresentada neste sábado (1), às 10h, no Espaço Xisto Bahia,
com ingressos a R$ 10,00 e R$ 5,00. Além da apresentação dos alunos, haverá mostras de grupos
de dança da cidade para compor a programação.
"A ideia é que as pessoas entendam que o Jazz está em um lugar de potência e transformação.
Além disso, queremos mostrar que na Bahia tem profissionais de qualidade" conta o coreógrafo
Hélio Oliveira.
Foto: Clara Elis
Cada professor irá apresentar um estilo diferente de Jazz: Hélio Oliveira apresentará Jazz
Contemporâneo, Ana Clicia com Jazz Clássico e Marcos Santiago com elementos do Street Jazz.
"Estamos muitos ansiosos para sábado. Os alunos conseguiram absorver as técnicas e isso é muito
bom", contou a professora Ana Clicia.
"Assim como o Encontro foi &lsquo;top&rsquo;, tenho certeza que no sábado não será diferente.
Estou muito feliz em fazer parte da mostra", disse a estudante Ilana Souza, de 14 anos.
Participando pela primeira vez da Mostra de Montagens Coreográficas, a estudante, Agatha
Lisboa, de 20 anos disse que: "para mim, está sendo uma experiência nova e muito boa. Sábado
com certeza vai ser incrível, além da Mostra vai ter convidados que vão agregar conteúdos de dança
no dia" afirma.
Até sexta-feira (31), além dos ensaios acontece também, no Centro de Formação em Artes da
Funceb, um ciclo de palestras e rodas de conversa com conteúdos voltados para professores e
profissionais de dança. Acesse a programação!
Serviço:
4º Encontro Baiano de Jazz Dance - mostra final
Quando: 1º de fevereiro de 2020
Local: Espaço Xisto Bahia, nos Barris
Ingresso: R$ 10,00 e R$ 5,00
Mais Informações: WhatsApp (71) 99373-1412 (Luciene Munekata) ou pelo Instagram
@encontrobaianodejazzdance
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