
MOSTRA DE DANÇA APRESENTA O ESPETÁCULO BASEADO NO TEMPO DAS ARTES

  

A Prefeitura de São Carlos, via Coordenadoria de Artes e Cultura, realizará nos dias 5 e 6 de
dezembro, no ginásio do SESC, às 20h, com entrada gratuita, a Mostra de Dança com o
espetáculo “Arte Dança Tempo – o tempo das artes, a arte no tempo”.

  

  

A Mostra de Dança integra todos os projetos permanentes de dança do município com o
objetivo de reunir as comunidades de diferentes regiões da cidade num momento de interação
cultural por meio da arte da dança.

  

O espetáculo “Arte Dança Tempo” é o convite a uma viagem no tempo, nos tempos pelos quais
a arte perpassa, demarca, visita e se firma enquanto a mais bela das manifestações humanas.
Nessa viagem, a arte revela a riqueza dos povos e se revela cíclica, porque esses povos, ao
longo de todos esses anos, estão em constante busca por representar sentimentos comuns a
todo ser humano.

  

  

  

Programação

  

Na quarta-feira (5) serão apresentadas as coreografias “De volta às Origens” (Projeto Dançar),
“Olha o Boi” (CRAS Astolpho Luiz Prado), “A Valsa de Strauss” (Projeto Dançar), “Dançando a
5ª Sinfonia” (Projeto Dançar), “Dançando no Yellow Submarine” (Centro da Juventude Elaine
Viviani), “Chicago: um musical da Broadway” (Centro da Juventude Elaine Viviani), “Que
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venham os jogos” (Centro Comunitário do Parque Delta), “Céu e o inferno da era Medieval”
(Projeto Dançar), “A Festa da Tarantela” (Projeto Dançar), “A Primavera de Vivaldi” (Centro da
Juventude Elaine Viviani), “Deusas Gregas” (Centro Comunitário do Parque Delta), “Brasil nas
Misturas” (CRAS do Pacaembu, CRAS Cidade Aracy e ONG Estrela da Manhã), “Ilusão”
(Projeto Dançar), e “Ao mestre Luiz Gonzaga: tristezas e alegrias de um Brasil nordestino”
(FESC/UATI).

  

  

Já na quinta-feira (6), também a partir das 20h, serão apresentadas as coreografias “Começo
dos tempos” (Centro Comunitário Castelo Branco), “Olha o Boi” (CRAS Astolpho Luiz Prado,
Centro Comunitário de Santa Eudóxia e Centro Comunitário Dom Constantino Amistalden), “A
Arte da Guerra” (Projeto Dançar), “Shcubert e sua Caixinha de Música” (Projeto Dançar),
“Tempos Modernos” (Projeto Dançar), “O Fantasma da Ópera” (Projeto Dançar), “O Can Can
de Moulin Rouge” (Projeto Dançar), “Rainha do Egito” (Centro Comunitário Castelo Branco),
“Assim se Dança o Tango” (Projeto Dançar), “Encontro” (Centro Comunitário do Maria Stella
Fagá), “Dicotomia” (Projeto Dançar), “Deusas Gregas” (Centro Comunitário do Parque Delta),
“Céu e o inferno da era Medieval” (Projeto Dançar), “Brasil nas Misturas” (CRAS do Pacaembu,
CRAS Cidade Aracy e ONG Estrela da Manhã), e “Envelhecer bem: um jeito bossa de ser”
(FESC Campus 1).
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