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#AldirBlanc - Publicação apresenta pesquisa inovadora que junta princípios
do Pilates e Dança
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Iniciada nas redes sociais, a série PILATES & DANÇA, de Verusya Correia, ganha uma versão
impressa e digital em formato de livro-aula

Mais de 15 mil visualizações depois, a instasérie PILATES & DANÇA será apresentada ao público
em formato de livro-aula, como resultado do trabalho de três mulheres baianas. Com tiragem de 50
exemplares impressos, o livro-aula detalha o processo de pesquisa de Verusya Correia. Resgata a
artesania por meio do trabalho editorial da Andarilha Edições, sob os cuidados de Deisiane
Barbosa. E as ilustrações de Maine Jesus trazem corpos negros em evidência. Para ampliar a
escala de difusão do trabalho, a publicação também terá uma versão em e-book, que estará
disponível para download grátis em https://festivaldedancaitacare.com.br/pilatesedanca. O
projeto "Pilates e Dança" e o "Online Festival de Dança Itacaré" têm 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.
Verusya Correia, coreógrafa e autora do Livro-aula Pilates & Dança
O livro-aula reúne 31 procedimentos de Coreotonia, que une princípios do Pilates aplicados à
Dança, com estímulo à expansão das possibilidades de movimentação, improvisação, reflexão
filosófica e conscientização sobre o corpo no espaço-tempo. Além de remontar a trajetória do
desenvolvimento da Coreotonia, nome dado à metodologia mista de Pilates e Dança, esta
publicação pode ser usada como um guia para planejamento de aulas onde os procedimentos
possam se tornar o eixo central da atividade. A prática dos exercícios de Coreotonia pode ser
individual ou coletiva. O livro-aula é um desdobramento da série PILATES & DANÇA. Ao todo,
foram produzidos 31 episódios e 31 encontros virtuais, ao vivo pelo Instagram, com profissionais
das áreas do Pilates e da Dança. O conteúdo foi publicado no IGTV @verusya.correia de maio a
novembro de 2020.
Programação de Lançamento do livro-aula PILATES & DANÇA 27/mar
Sábado às 14h Lançamento do Livro (no Online Festival de Dança Itacaré) convidado Joubert Arrais
https://bit.ly/OFDI_PeD 1/abr Quinta-feira às 19h Live convidada Georgia Oliveira
http://bit.ly/CoreotoniaYouTube www.festivaldedancaitacare.com.br
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