Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

#CursosLivres2020 - Dança Aérea em Tecido e Tribal Fusion integram os
Cursos Livres
Notícias
Postado em: 13/02/2020 11:30

Serão disponibilizadas 31 modalidades com o total de 1.330 vagas distribuídas entre os cursos

Este ano, as aulas dos Cursos Livres da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da
Bahia (Funceb/SecultBa) serão distribuídas dentre 31 modalidades de dança.
No total, serão disponibilizadas 1.330 vagas, e dentre os cursos programados, estão: Dança Aérea
em Tecido, com Douglas Rodrigues e Tribal Fusion, com Caíque Melo.
Os alunos interessados devem ter acima de 15 anos e se inscrever presencialmente. As inscrições
poderão ser feitas entre os dias 2 e 6 de março, na Escola de Dança da Funceb (Rua da Oração,
n°1, Pelourinho). O investimento é de R$80 e/ou R$20; a depender do curso escolhido. As aulas
começam no dia 9 de março.
Dança Aérea em Tecido
As aulas do professor Douglas Rodrigues têm o objetivo de fazer um estudo do corpo em
suspensão através do tecido acrobático, mostrando a perspectiva da técnica que vem do circo.
"Este é o meu segundo ano como professor dos Cursos Livres. Eu espero que a gente possa
receber muitos corpos dançantes e mostrar que podemos nos manter sempre em conexão com
nosso bem estar através dos movimentos", explica o professor Douglas Rodrigues que é
especialista em Artes Circenses.
As aulas de Dança Aérea em Tecido acontecerão aos sábados, das 10h às 12h, na Sala Céu da
Escola de Dança da Funceb. O investimento é de R$80 (mensal).
Tribal Fusion
Já as aulas com Caíque Melo buscam experimentar os movimentos de danças étnicas, com suas
musicalidades especificas. "Quero que quem participe das minhas aulas possa se sentir à vontade
para criar e aprender uma nova perspectiva de dança. Além disso, também iremos identificar e
reconhecer outras culturas que possam agregar inclusive a suas identidades pessoais" revela
Caíque.
As aulas de Tribal Fusion acontecerão aos sábados, das 10h às 12h, na Sala 4 da Escola de
Dança da Funceb. O investimento é de R$80 (mensal)

Serviço:
Cursos Livres 2020 da Escola de Dança da Funceb
Inscrições presenciais: de 2 a 6 de março de 2020, das 17h às 20h
Início das aulas: 9 de março de 2020
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Dança Aérea em Tecido com Douglas Rodrigues
Quando: Aos sábados, das 10h às 12h, na Sala Céu da Escola de Dança da Funceb
Investimento: R$80 (mensal)
Tribal Fusion com Caíque Melo
Quando: Aos sábados, das 10h às 12h, na Sala 4 da Escola de Dança da Funceb
Investimento: R$80 (mensal)
Ondel: Escola de Dança, Rua da Oração, n° 1, Pelourinho
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