
XV Festival de Dança de São Caetano do Sul  

 

Encontro de Escolas de Dança 
Dia 09 de abril 
18h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 
Classificação Livre 
Entrada Franca 
 
A Fundação das Artes realiza, em abril, o XV Festival de Dança, trazendo profissionais 

renomados para workshops e espetáculos. 

Nesse ano, a Escola de Dança está promovendo uma ação que beneficia não só os alunos da 

Fundação das Artes, mas sim todas as escolas de dança da cidade e proximidades. 

A abertura do Festival será no dia 09 de abril, sábado, no Teatro  Paulo Machado de 

Carvalho,  quando será realizado um Encontro de Dança. As Escolas ou Academias, que 

quiserem participar,  poderão trazer um total de 10 minutos de apresentação. 

Esse encontro não tem fim competitivo, mas tem como objetivo o intercâmbio de ideias entre 

profissionais, informações e produção artística em dança. 

Para fazer a inscrição , será cobrada uma taxa ÚNICA de R$ 50,00, por escola, para os 10 

minutos de apresentação e os alunos das Escolas inscritas terão um desconto de 20% para 

fazer os workshops, durante a programação do Festival. 

As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de março. Faça o depósito na conta da APAP ( 

Associação de Pais, Alunos e Professores), no Santander - Ag.0270 – CC 13-001315-5 e envie o 

comprovante para o e-mail   danca@fascs.com.br,  juntamente com a ficha de inscrição 

devidamente preenchida. 

(Uma ficha de inscrição por coreografia) 

O ensaio acontecerá no dia da apresentação e o horário será definido após a inscrição de cada 

escola, sendo informado por e-mail ou telefone. 

 

 

mailto:danca@fascs.com.br


 

NOME DA ESCOLA OU  GRUPO:________________________________________________________ 
  
ENDEREÇO COMPLETO:__________________________________________________________________________________ 
  
TELEFONE (S) :____________________________________________________ 
  
E-MAIL:___________________________________________________________ 
  
DIRETOR(ES) / RESPONSÁVEL(EIS):________________________________________________ 
 
NOME DA COREOGRAFIA:__________________________________________________ 
  
COREÓGRAFO(S):________________________________________________ 
  
MODALIDADE:______________________ 
  
MINUTAGEM EXATA:___________________________ 
  
INTEGRANTES DO GRUPO E IDADES: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES  

 Não será permitido o uso de materiais e cenários que possam sujar ou danificar o palco e 
coxias. 

 Não será permitido comer, beber ou fumar nos camarins e dependências do teatro. 

 Solicitamos que os grupos não permaneçam por muito tempo nas coxias e camarins para 
que possam ceder espaço a outros grupos e que respeitem os organizadores no sentido de 
organização do espaço. 

 Não será permitida a entrada de bailarinos com figurino na plateia.  

 A escola deverá trazer a música gravada em cd. Entretanto, sugerimos uma gravação 
reserva.  

 Somente uma pessoa responsável por escola deverá permanecer na cabine de som, 1 (um) 
número antes da sua apresentação, para que possa fazer o comando da sonoplastia e 
iluminação, de acordo  com  o material disponível no teatro.  

 Não será permitido o uso de filmadoras e/ou máquinas fotográficas durante as 
apresentações. 

 Solicitamos que o diretor leia essas recomendações para o seu grupo, pois ele será 
responsável por quaisquer danos causados por seus alunos no interior do teatro. 

 O ato da inscrição significa a completa concordância com as normas aqui contidas. 

 Casos omissos nessas considerações serão analisados pela coordenação do Evento. 
 



 
 
Espetáculo de Dança Contemporânea Jardim Noturno 
Dia 10 de abril 
19h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 
Classificação Livre 
Entrada Franca 
 

JARDIM NOTURNO 

A companhia explora, nesse trabalho, o movimento mínimo, fragmentado, estilhaçado, como se honrasse 

cada célula do corpo separadamente. Busca o gesto essencial, coordenado com extrema sofisticação sensorial 

e, ao mesmo tempo, com um olhar projetado em direção ao simples.  

Esse mesmo movimento delicado, entretanto, ao se integrar ao movimento do outro, estabelece uma 

estrutura complexa e inusitada na qual a interdependência nos remete à ideia do crescimento irregular de um 

vegetal acoplado ao outro, intercambiando oxigênio. Jardim Noturno trata, metaforicamente, do 

florescimento dos vegetais, de sua história secreta, misteriosa e sutil.  

Em Jardim Noturno as personagens germinam na obscuridade, confiando na noite e na sua capacidade de 

guardar segredos. Com resiliência, essas entidades se aproximam de seus limites, desafiando a precariedade 

do cotidiano na tentativa de atravessar e ultrapassar os pontos escuros da alma. 

Com este trabalho a companhia resgata a imaginação e a habilidade de seus integrantes de se recriarem, 

assim como sonham seus corpos, valendo-se, enfim, do presente de suas presenças e da presença do 

presente, que é a própria existência. 

FICHA TÉCNICA: 
Direção e Coreografia: Mauricio de Oliveira  
Intérpretes: Ivan Bernadelli / Liliane de Grammont / Vinicius Francês  
Iluminação: Raquel Balekian 
Trilha Sonora: Manuel Pessoa 
Figurino: Adriana Hitomi  
Identidade Visual: Mauricio de Oliveira  
Fotos: Gal Oppido 
Direção de Produção: Alessandra Herszkowicz | Tanza Produções  
Assistente de Produção: Gabriela Boschetti | Tanza Produções  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Workshops 

 
 
De 11 a 15 de abril 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 

 
 

Valor por curso de 2 dias -  R$ 50,00 
Valor por curso de 1 dia - R$ 30,00 
Gratuito para alunos da Escola de Dança da Fundação  
 

 

11 de abril – Segunda-Feira 

14h às 16h – Valéria Mattos – Clássico - Turma Avançada 

16h às 18h – Valéria Mattos – Clássico - Turma Intermediária 

18h às 20h – Rômulo Sartori – Hip Hop - Turma Básica 

20h às 21h30 – Fabiana Villas Boas – Contemporâneo - Turma Intermediária 

 

 

12 de abril – Terça-Feira 

14h às 16h – Priscilla Yokoi – Clássico - Turma Avançada 

16h às 18h – Priscilla Yokoi – Clássico - Turma Intermediária 

18h às 20h – Maurício de Oliveira – Contemporâneo - Turma Avançada 

20h15         – Luis – Palestra sobre uso de sapatilha de ponta - Aberto ao público em geral 

 

 

 



13 de abril – Quarta-Feira  

14h às 16h – Priscilla Yokoi – Clássico - Turma Avançada 

16h às 18h – Priscilla Yokoi – Clássico - Turma Intermediária 

18h às 20h – Rômulo Sartori – Hip Hop - Turma Básica 

20h às 21h30 – Fabiana Villas Boas – Contemporâneo - Turma Intermediária 

 

 

14 de abril – Quinta-Feira  

14h às 16h – Edson Santos – Jazz - Turma Avançada 

18h às 20h – Maurício de Oliveira – Contemporâneo - Turma Avançada 

 

 

 

15 de abril – Sexta-Feira 

14h às 16h – Edson Santos – Jazz - Turma Avançada 

16h às 18h – Valéria Mattos – Clássico - Turma Avançada 

18h às 20h – Valéria Mattos – Clássico - Turma Intermediária 

 

 

 

 

 

 

 



Espetáculo de Dança Mágico de Oz 
Rodopio Cia de Dança 
16 de abril – sábado 
19h 
Teatro Paulo Machado de Carvalho 
Classificação Livre 
Entrada Franca 
 

"Inspirado na obra de Frank Baum, o espetáculo retrata a história de Dorothy que parte em 
busca do grande mágico de Oz para que seu desejo e de seus amigos sejam atendidos. De uma 
forma divertida, o espetáculo desperta toda a narrativa literária e, juntamente com as crianças, 
constrói cada cena de forma lúdica, poética e interativa. A busca do final do arco-íris, a amizade 
com um espantalho, com um homem feito de lata e com um leão muito covarde, a crença em 
seres que possuem poderes e a existência de um país feito somente de esmeraldas dão início a 
uma investigação criativa, repleta de imaginação, traduzidas pela dança e pela  
contemporaneidade." 

 

 

classificação: livre 

duração: 60 minutos 
 

              

                                        

 

 



"Toc Toc....Anjo?" 
17 de abril – Domingo 
18h 
Local: Fundação das Artes - sala 25 
Entrada Franca 
Classificação: Livre 
 

 
"Enxergar além do que se vê... 
Sentir o que não pode ser tocado... 
Falar com o vazio... 
Encontrar alguém que não pode ser achado..." 
 
Direção e Coreografias: Alessandra Fioravanti 
Textos: Melissa Aguiar 
Intérpretes Criadores: Augusto Ferré, Fábio Muniz, Melissa Aguiar e Natália Raineri. 
 
 

                                     

 


