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#CursosLivres2020 - Kizomba e Dança Afro pra quem quer aprender ou se
aperfeiçoar na Dança
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As inscrições ocorrem de 2 a 6 de março, e as aulas começam no dia 09 de março

Dentre as opções na grade dos Cursos Livres 2020, a Escola de Dança da Funceb irá ofertar as
modalidades Kizomba - ministrado pela professora Ayrla Casais e a Dança Afro Brasileira, com
Rose Bárbara.
As inscrições poderão ser feitas entre os dias 2 e 6 de março. O investimento é de R$80,00 e/ou
R$20,00; a depender do curso escolhido. Os interessados devem ter acima de 15 anos e podem se
inscrever presencialmente na Escola de Dança da Funceb (Rua da Oração, n°1, Pelourinho),
acompanhado dos pais. As aulas começam no dia 9 de março.
Kizomba
O Curso Livre de Kizomba é um gênero musical e uma dança que possui origem em Angola,
juntando elementos básicos da Kizimba, com foco na prática do Semba e a Tarraxinha, visando o
desenvolvimento técnico e musical dos praticantes. Ayrla Casais, professora há 12 anos e
estreando pela primeira vez na grade de cursos da Escola de Dança.
As aulas de Kizomba serão realizadas às sextas-feiras, das 18h30 às 20h30 na Sala Multiuso da
Escola de Dança da Funceb.
Dança Afro Brasileira
Já as aulas do Curso Livre de Dança Afro Brasileira, com Rose Bárbara, tem o intuito de promover
estudos teórico-prático de exploração das danças Afro-Brasileiras, com caráter investigativo sobre
as danças de matriz africana, estabelecendo relações entre conteúdos específicos.
"Durante o curso, o aluno vai encontrar um espaço para troca de experiência, entender um pouco
da história da dança Afro Brasileira, exercitar o corpo tecnicamente, percebendo-se através do
movimento e sua ancestralidade, da música e todas as propostas inseridas na aula, se conectando
com o todo", explica a professora.
As aulas de Dança Afro Brasileira com Rose Bárbara acontecem às quartas-feiras, das 18h30 às
20h30, na Sala 1 da Escola de Dança da Funceb.
Confira aqui todas as modalidades disponíveis e horários dos cursos
Serviço:
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Inscrições presenciais: de 2 a 6 de março de 2020, das 17h às 20h
Início das aulas: 9 de março de 2020

Kizomba com Ayrla Casais
Quando: às sextas-feiras, das 18h30 às 20h30 na Sala Multiuso da Escola de Dança da Funceb
Investimento: R$80,00 (mensal)

Afro Brasileira com Rose Bárbara
Quando: às quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, na Sala 1 da Escola de Dança da Funceb
Investimento: R$20,00 (semestral)
Onde: Escola de Dança, Rua da Oração, n° 1, Pelourinho.
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