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O curso terá duração de um mês – sábados e domingos de 23 de Janeiro à 14 de Fevereiro

O Centro Cultural Ensaio realiza de forma gratuita a Oficina de teatro "Tudo que há para dizer
sobre tudo que já foi dito: Oficina de Corpo, Voz, Ação Física e Dramaturgia". O curso terá duração
de um mês - sábados e domingos de 23 de Janeiro a 14 de Fevereiro e é constituído por quatro
oficinas: Expressão Corporal com turma às 10h, Vocal com turma às 10h, Introdução à Ação Física
com turma às 13h e Estudo da Dramaturgia com turma às 14h. Cada Oficina terá carga horária de
16h, divididas em oito aulas cada, sendo ministradas através da plataforma virtual "Zoom" para
interessados a partir de 15 anos, não havendo necessidade de experiência prévia.
O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação
Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela
Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal o que possibilitou a
existência dessas quatro Oficinas gratuitas.
O conteúdo programático foi elaborado para que os alunos vivenciem as etapas de criação de um
espetáculo de teatro de pequeno porte e, para culminar o curso, os alunos colocarão em prática o
aprendizado em uma mostra artística ao final das oficinas e também receberão o certificado de
participação a ser emitido pelo Centro Cultural Ensaio. Além disso, visando fomentar a
acessibilidade ao Teatro, todos os alunos, ao chegarem ao fim das oficinas, serão contemplados
com bolsa de 50% para o Curso Técnico de Teatro, ofertada pelo Centro Cultural Ensaio. As partes
interessadas deverão se inscrever através do Sympla.
O Centro Cultural Ensaio é uma instituição cultural que tem na arte o seu principal meio de
expressão. O CCE, como é mais conhecido, é um espaço aberto a todas as formas de expressão
artística e serve como espaço para experimentos, laboratórios, pesquisas, produções e divulgação
de projetos artísticos. Atuando nas mais variadas formas de expressão artística - Teatro, Dança,
Circo, Música, Artes Plásticas e Visual - realizando cursos, oficinas e produções nos segmentos.
SERVIÇO Oficina Tudo que há para dizer sobre tudo que já foi dito Inscrições: através do Sympla
Aulas: 23 de Janeiro a 14 de Fevereiro de 2021, aos sábados e domingos, através do Zoom
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