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#Férias2022 – “Heels Dance”, ministrado por Lucas Dancer, resgata e exalta a
feminilidade. Ainda há vagas disponíveis!
Notícias
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O professor explica que o trabalho corporal vai reeducar o indivíduo, trazendo uma postura
adequada, elegância, condicionamento, alongamento, leveza e memória

Não garantiu sua vaga nos Cursos de Férias? Ainda há chance para dançar e suar o corpo neste
verão. A Escola de Dança e o Centro de Formação em Artes da Funceb estão com vagas
disponíveis para 26 modalidades de cursos presenciais nos Cursos de Férias 2022. Heels Dance,
com o professor Lucas Dancer é uma dessas opções disponíveis. As aulas acontecem às terças e
quintas-feiras, das 15h30 às 17h30, para pessoas a partir de 15 anos.
"O Heels Dance ou Stiletto é uma modalidade de dança que tem como princípio resgatar e exaltar a
feminilidade, despertando a sensualidade e quebrando os padrões impostos pela sociedade. Além
de levar em consideração todo o contexto sócio-político-cultural que cerca os estudos da
modalidade, trazendo isso para o cotidiano de quem o pratica. O trabalho corporal vai reeducar o
indivíduo trazendo uma postura adequada, elegância, condicionamento, alongamento, leveza e
memória", diz Lucas.
Lucas Dancer - Especializado em Dança Moderna, Ballet Clássico Cubano , Jazz Dance, Dança
Contemporânea, Danças Urbanas, Ritmos e Stiletto Dance, nada passa despercebido por esse
bailarino sedento por conhecimento. Além de emprestar seu corpo para a dança, possui
conhecimento também, na área de Direção e Produção Artística, Instrução de Passarela, Curadoria
de festivais, Gestão em Mídias Sociais.
Militante e Ativista LGBTQIA+, para ele: "Dançar é uma terapia que proporciona alcançar o poder
de revolucionar e transformar pessoas e espaços. Atualmente é
diretor artístico e coreografo da cantora baiana Naíse, traz também consigo trabalhos com artistas
independentes não só na parte artística, mas na área de marketing e estratégia de lançamentos nas
plataformas digitais e redes sociais.

SERVIÇO
Cursos de Férias 2022 - Heels Dance
Quando: 4 a 27 de janeiro, às terças e quintas-feiras, das 15h30 às 17h30
Inscrição: diretamente com o professor no dia da primeira aula
Investimento: R$ 150,00 (matrícula por curso) ou R$ 25,00 (aula avulsa)
Conheça as demais modalidades! >> Protocolos Sanitários (CFA e Escola de Dança)
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
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