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O evento acontece entre os dias 5, 6 e 7 de Abril e contará com oficinas e debates sobre dança e
políticas públicas de acessibilidade

O Webinário "Danço, Logo Existo" , contará com cinco mesas focadas nos seguintes temas:
Dança como viés terapêutico, Profissionalização da pessoa com deficiência na dança, Dança como
produto artístico, Políticas públicas na dança para pessoas com deficiência e Nada sobre nós sem
nós (verifique a programação no formulário).
O evento online e gratuito, acontecerá entre os dias 5, 6 e 7 de Abril de 2021 e contará com a
participação de pesquisadores, produtores e artistas que se dedicam à linguagem da dança, onde
serão abordadas questões sobre a profissionalização da dança, o cenário artístico atual com o
intuito de
promover e divulgar a arte do dançar produzida por pessoas com deficiência na perspectiva de um
produto artístico.
Durante o evento, acontecerão atividades como oficina de dança acessível ministrada por
profissional que atua com o segmento de pessoas com deficiência, debates sobre a
profissionalização da dança para o PCD e sobre as políticas públicas de acessibilidade, dentre
outros assuntos.
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 Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Para participar do evento, basta seguir Instagram e Facebook do projeto: @projetodancologoexisto
para acessar o link para inscrição e participação na Oficina e Webnário.

SERVIÇO:
O quê?
Webinário "Danço, Logo Existo" e Oficina de Dança - Espaço Online para debater e refletir sobre as
políticas públicas da pessoa com deficiência no cenário artístico da dança.

http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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Quando?
Dias 5, 6 e 7 de Abril de 2021
Onde?
Plataformas Digitais: Instagram e Facebook - @projetodancologoexisto
INSCREVA-SE

http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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