
DANÇA
Fundação
das Artes

O Grupo Institucional de Dança da Fundação das Artes, sob a direção da
Professora Fátima Silva, traz um espetáculo interativo, onde  mostra a
diversidade da dança em coreografias de modalidades variadas por
um Grupo que tem sido admirado pela sua excelência em diversos Festivais.
Após o Espetáculo, as integrantes abrirão para um bate papo com o público,
para que todos possam ter conhecimento do caminho percorrido até o presente
momento, incentivando as crianças a percorrerem na mesma trajetória.

Dança...essência da vida

Teatro Paulo Machado de Carvalho
Dia 11 de junho (Sábado)
17h
Entrada Franca

Os Grupos Infantil, Junior, Juvenil e Contemporâneo  sob a direção das
Professoras Márcia Vicário, Morisa Garbelotto e Alessandra Fioravanti,
fazem uma coletânea de Ballets de Repertorio e livres realizados ao longo
desse ano. Coreografias que representam a Fundação das Artes em Palcos
Livres , Mostras e Festivais.

Um pouco de tudo......

CECAPE
Dia 12 de junho (Domingo)
17h
Entrada: R$ 5,00 (antecipado) e R$ 10,00 na bilheteria

As Formandas:

Ana Clara Rodrigues
Caroline de Falchi
Mariana Serafim
Milena Campos

Formatura da Escola de Dança

Teatro Paulo Machado de Carvalho
Dia 25 de junho (Sábado)
20h
Entrada Franca

Convidam para o Espetáculo de Formatura.
“Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder”

“Vernissage” é uma exposição de arte apresentada por meio da linguagem
corporal que reúne obras de artistas plásticos brasileiros e os homenageia
através da poética da dança. Um espetáculo que fala de cores, de rumores,
de imagens e de inspirações. Um espetáculo que dança o amor sugerido
nas telas manchadas de tinta pela arte poética da expressão. Um espetáculo
que traduz a plástica vívida e estática pelo movimento sublime da excitação. É
um corpo sensível em deslocamento buscando pintar a tela da vida com emoção."

Espetáculo de Dança Contemporânea

Teatro Santos Dumont
Dias 4 e 5 de junho (Sábado e Domingo)
19h
Entrada: R$ 10,00


