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CIA DE DANÇA & TEATRO DE ITARARÉ



FINALIDADE DA CIA DE DANÇA & TEATRO

Tem como finalidade dar a oportunidade aos jovens Itarareenses de demonstrar seus
talentos.
O teatro é uma arte em que um ator, ou conjunto de atores, interpreta uma história ou
atividades, com auxílio de dramaturgos, diretores e técnicos, que têm como objetivo
apresentar uma situação e despertar sentimentos no público.
Toda reflexão que tenha o drama como objeto precisa se apoiar numa tríade teatral:
quem vê, o que se vê, e o imaginado. O teatro é um fenômeno que existe nos espaços do
presente e do imaginário, e nos tempos individuais e coletivos que se formam neste espaço.

A dança baseia-se principalmente na conexão entre movimento e emoção, trabalha
com o corpo e a sua própria linguagem, procura uma integração psicofísica do indivíduo
(mente/corpo). O movimento corporal pode levar a mudanças psicológicas, promovendo
saúde e desenvolvimento pessoal.
Ambos são uma rede social educativa onde os alunos se ajudam uns aos outros
com as lições de casa, trocam conhecimento, estudam em grupo e fazem amizades.


OBJETIVO GERAL

A formação da cia tem como objetivo, mostrar o universo do Teatro e da dança a
pessoas carentes, visando dar oportunidade a pessoas que não tem acesso às aulas
particulares.
A Cia de dança tem como objetivo primário a participação dentre os eventos
municipais tais como cerimonias, datas comemorativas, espetáculos abertos ao publico e
etc.
A fim de elaborar espetáculo, com o objetivo participar de festivais, mostras e
dança em todo país, representando o município de itararé.

“Um novo tempo, uma nova história”.



COMISSÃO ORGANIZADORA

Diretor e Coreografo Valter Oliveira
Figurinista e Cenógrafo Rodrigo Guimarães (Voluntario)
Assistente de Coreografia Ticiane Rodrigues (Voluntaria)



INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas à partir das 08:00hs do dia 02 de abril de 2018.
Poderão se inscrever jovens a partir de 14 anos.


FICHA DE INSCRIÇÃO

Os interessados poderão inscrever-se através do E-mail cultura@itararé.sp.gpv.br ou
na Coordenadoria de cultura localizada na rua XV de Novembro, 69.
A ficha de inscrição será disponibilizada através da pagina da cultura
https://www.facebook.com/CulturaItarare ou na Coordenadoria de cultura.

Alisson Rivéli Ferreira
Coordenador Municipal de Cultura

“Um novo tempo, uma nova história”.
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FICHA DE INCRIÇÂO
CIA DE DANÇA & TEATRO DE ITARARÉ

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome Completo:

RG:

CPF:

Endereço:

Instituição:
Endereço Institucional:

E-mail pessoal:

E-mail institucional:

Telefone residencial:

Telefone Funcional:

Telefone celular:

__________________________________________
ASSINATURA DO PARTICIPANTE
OU RESPONSAVEL

“Um novo tempo, uma nova história”.

