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O aluno precisa ser maior de 15 anos e estar acompanhado dos pais para realizar a matrícula

As aulas das 31 modalidades dos Cursos Livres 2020, oferecidos pela Escola de Dança da
Fundação Cultural do Estado da Bahia, terão início dia 09 de março. Os candidatos poderão fazer
suas matrículas na Coordenação dos Cursos Livres da Escola (Pelourinho) no período de 2 de a 6
de março de 2020, das 17h às 20h.
As aulas acontecem até dezembro, uma vez na semana, de segunda a sábado. Entre os cursos
oferecidos, estão o de Ballet Clássico Iniciante, com a professora Andreia Vilaça e o de Afro
Contemporâneo, com Dudé Conceição.

Dança Afro Contemporânea
O curso é voltado para quem se interessa pela dança independente do nível de conhecimento
técnico. O professor Dudé Conceição traz a simbologia dos orixás, a musicalidade africana, o
trabalho com respiração e o movimento das águias, para um grande desempenho corporal.
Para Dudé Conceição "esse curso serve para ampliar o trabalho corporal de cada aluno, cuidando
da respiração, mobilidade individual e coletiva através de técnicas contemporâneas e modernas,
vivenciando o aprimoramento técnico para uma criação artística coreográfica".
As aulas de Dança Contemporânea com Dudé Conceição acontecerão às terças-feiras, das 18h30
às 20h, na Sala Multiuso, da Escola de Dança da Funceb. O aluno que se interessar pela Dança
Afro Contemporânea, vai investir R$ 80 mensais.

Ballet Clássico Iniciante
Segundo a professora Andreia Vilaça, a prática do ballet iniciante vai despertar a autoconfiança e a
auto-estima dos alunos, através de uma combinação de exercícios que trabalham corpo e mente. As
aulas consistem em alongamento, barra, centro e diagonal. "Essa combinação de exercícios vem
pra somar à prática de atividades físicas, principalmente para aqueles que têm uma rotina diária
intensa, auxiliando uma melhora na postura, equilíbrio, flexibilidade e alongamento", disse.
As aulas de Ballet Clássico Iniciante acontecem às terças-feiras, das 18h30 às 20h, na Sala 03 da
Escola de Dança da Funceb. O investimento neste curso é de R$ 20,00 semestral. O aluno precisa
ser maior de 15 anos e, neste caso, estar acompanhado dos pais para realizar a matrícula.
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Confira aqui a lista completa de cursos e horários!

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

Danças Afro Contemporânea, com Dudé Conceição

Quando: às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, Sala Multiuso
Investimento: R$80,00 (mensal)

Ballet Clássico Iniciante, com Andreia Vilaça
Quando: às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, Sala 3
Investimento: R$20,00 (Semestral)
Onde: Escola de Dança, Rua da Oração, n° 1, Pelourinho
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