
BARBA PRESTIGIA MOSTRA DE DANÇA QUE ACONTECEU NO GINÁSIO DO SESC

  

O prefeito Oswaldo Barba e a primeira-dama Cidinha Duarte acompanharam, na noite de
quinta-feira (6), no Ginásio do Sesc São Carlos, a Mostra de Dança, uma realização da
Coordenadoria de Artes e Cultura da Prefeitura. 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.

  

  

Durante as apresentações houve o espetáculo especial “Arte Dança Tempo – o tempo das
artes, a arte no tempo”, que é o convite a uma viagem no tempo.

  

  

A programação da Mostra foi dividida em duas etapas. Na quarta-feira (5) houve a
apresentação das 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 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).

  

  

Na quinta-feira (6) as apresentações envolveram as seguintes coreografias: “começo dos
tempos” (Centro Comunitário Castelo Branco), “olha o boi” (CRAS Astolpho Luiz Prado, Centro
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Comunitário de Santa Eudóxia e Centro Comunitário Dom Constantino Amstalden), “a arte da
guerra” (Projeto Dançar), “Schubert e sua caixinha de música” (Projeto Dançar), “tempos
modernos” (Projeto Dançar), “o fantasma da ópera” (Projeto Dançar), “O cancan 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).

  

  

O prefeito Oswaldo Barba destacou a grandeza da mostra, que agregou inúmeros projetos ao
longo dos últimos anos. “Tanto é que o evento foi dividido em duas apresentações, portanto
este é um momento de união de esforços por parte da gestão pública municipal para promover
a cultura em São Carlos”, observa Barba.
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