PROGRAMAÇÃO
CAPTURE D’ÉCRAN
teatro de rua realizada pelos estudantes canadenses da Escola de teatro da Universidade do
Québec em Montréal (UQAM) que retrata o tema do controle da tecnologia do telefone
celular e das redes sociais em nossas vidas. O espetáculo foi criado coletivamente pelo grupo
com uma abordagem corporal e musical que auxilia na compreensão do texto em francês. O
título traz a imagem central da obra ligada ao ser humano que é capturado e manipulado pelas
diversas telas no cotidiano
Dia e Horário: 02/06/2017, 16h - Praça São Braz
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Escola de Teatro da Universidade do Québec em Montréal (UQAM)
_________________________
WORKSHOP "AS MATRIZES AFRICANAS NA MUSICA BRASILEIRA | METODO UPB POR
LETIERES LEITE"
A proposta do workshop é de partilhar conhecimentos e reflexões acerca da música brasileira
e seus métodos de transmissão e ensino, a partir do reconhecimento da contribuição da
música conseqüente da diáspora negra no Brasil na estruturação da música brasileira. A
experiência de 3h de workshop conduzida pelo músico e educador Letieres Leite, através do
método desenvolvido por ele, o Método UPB, é reflexiva (palestra) e experiencial (vivência
musical), e acontece em três momentos: 1) Contextualização histórica; 2) Vivência oral no
aprendizado das claves e entornos; 3) Prática de Conjunto (com instrumentos) com execução
dos temas compostos para o exercício dos ritmos propostos.
Dia e Horário: 03/06/2017, 10h - CCP
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: projeto JAZZTRIO PELA BAÍA / VIVO / Fazcultura
_________________________
SHAKESPEARE EM CENA
A mostra apresenta cenas de peças do Bardo, o famoso dramaturgo William Shakespeare que
revolucionou o mundo não apenas do teatro, mas de como podemos nos ver como seres
humanos. É isso que essa mostra se propõe, apresentar diversas facetas da alma humana em
sua riqueza de sentimentos e percepções, ao passo que pretende ofertar aos atores e plateia
um contato artístico com um singelo pedaço da imensa obra desse gênio da arte.
Dia e Horário: 03/06/2017, 19h - CCP
Quanto: 4/2
Classificação: Livre
Realização: FUNCEB / Associação Cultural Herdeiros de Angola
_________________________
CONCURSO PÉROLAS NEGRAS
Concurso de Beleza Negra Masculina e Feminina Pérolas Negras foi criado no ano de 1996 e
este ano faz 20 anos de realização em Santo Antônio de Jesus. Em Salvador o evento é
realizado desde o ano de 2010 e tem como objetivo a valorização da estética e da cultura
negra, pois mostrando a beleza negra, estamos combatendo o preconceito racial em sua raiz
primordial que é a questão estética, a qual a sociedade ainda não admite uma diversidade.
Entre as atividades principais do evento estão os ensaios de passarela e ensaios fotográficos.
Dentro do evento acontece também apresentação de dança afro.
Dia e Horário: 04/06/2017, 15h - CCP
Quanto: 20/10
Classificação: Livre
Realização: Adão Andrade
_________________________

COISAS DE RUA - NA PRAÇA COM AS ESCOLAS
Escolas convidadas trarão seus alunos para realizarem apresentações culturais para a
população em geral e alunos de outras escolas, o intuito do evento é mostrar a comunidade
um leque de ações culturais que vem sendo realizadas e colocar fora dos portões da escola
essas realizações.
Dia e Horário: 05/06/2017, 15h - Praça São Braz
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio
_________________________
COISAS DE RUA - FASHION DAY
Diante da grande crescente de jovens articulados e empoderados, sobretudo no mundo da
moda, esta ação visa qualificar e potencializar as ações existentes nos diversos coletivos de
moda do Subúrbio. A atividade se divide em oficina de Passarela no CCP e desfile na Praça São
Braz.
Dia e Horário: 06/06/2017
15h - Oficina de Passarela - CCP
19h - Desfile na Praça São Braz
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio
_________________________
SUCESSO AQUI VOU EU
Sob o comando do ator e produtor cultural Fabrício Cumming, uma vasta gama de artistas e
estudantes se unem a uma platéia, cheia e calorosa, composta por cerca de 200 alunos de
diversas escolas públicas do Subúrbio de Salvador, um desfile de cantores, humoristas, artistas
de circo e o que mais possa aparecer, prometem fazer essas duas horas inesquecíveis para
quem vier ao Centro Cultural Plataforma e serão avaliados por um grupo de jurados pra lá de
rigorosos e engraçados.
Dia e Horário: 07/06/2017, 15h - CCP
Quanto: R$ 4/2
Classificação: Livre
Realização: Fabrício Cumming Produções
_________________________
CERIMÔNIA: NÓS SOMOS FEITOS DE GENTE - 10 ANOS DE REABERTURA
Marco comemorativo dos 10 anos de reabertura das atividades do CCP. Homenagens,
retrospectivas e falas institucionais.
Dia e Horário: 08/06/2017, 19h - CCP
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: CCP / SECULT
OFICINA DE PINTURA FACIAL
Oficina lúdica de pintura facial para crianças e adultos. A proposta é encabeçada pelo grupo
Clube da Lulu, trupe de animação de festas e espetáculos infantis.
Dia e Horário: 15/06/2017, 10h - CCP
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Clube da Lulu
_________________________

CALDEIRÃO KIDS
A primeira ação do Caldeirão voltada totalmente para o público infantil, o evento une os dois
grandes sucessos de público de 2016 nos palcos do CCP: A turma da Galinha Pintadinha (Clube
da Lulu) e o musical As princesas e os Heróis (FCP Company), ambos em residência no CCP.
Dia e Horário: 15/06/2017, 15h - CCP
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Clube da Lulu / FCP Company
_________________________
UMA FAMILIA SUBURBANA (Caroraine 1, 2, 3)
Uma Família Suburbana (Caroraine 1 2 3) conta a historia de uma família que mora no
Subúrbio Ferroviário, afim de mostrar a relação afetiva e a diversidade que temos em nossa
parentela.
Dia e Horário: 09/06/2017, 19h - CCP
Quanto: R$ 4/2
Classificação: Livre
Realização: Teatrio
_________________________
BATE PAPO SHOW COM TIA MÁ
Autoestima, mecanismos de combate ao racismo e dicas de relacionamento, esses serão os
temas que irão nortear o bate papo show com Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má,
sucesso nas redes sociais.
Dia e Horário: 10/06/2017, 19h - CCP
Quanto: Grátis* (Convites disponíveis até 1h antes do inicio da atividade, sujeito a lotação)
Classificação: Livre
Realização: Maíra Azevedo / Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio
_________________________
ECOCULT
O ECOCULT tem como perspectiva potencializar e dar visibilidade as riquezas do território,
aliando a reflexão sobre as manifestações artístico-culturais. A trilha ecológica inicia-se do
Centro de Referência e adentra as matas do Parque São Bartolomeu, a escolha se deu por
causa do dia 5 de Junho, data que se comemora o dia do meio ambiente. O objetivo será
visibilizar o potencial ecológico, paisagístico e turístico do território através de trilhas e
articulação de redes, promovendo visibilidade para a necessidade da revitalização das
cachoeiras e dos mananciais do parque.
Dia e Horário: 11/06/2017, 8h - Parque São Bartolomeu
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio
_________________________

PIQUENIQUE DE ARGUEMENTOS
Dia e Horário: 12/06/2017 - CCP
10h - Política Pública de Leitura para a Periferia
14h - O pagode enquanto ferramenta político social
19h - Exposição de Portfólios: Feiras e Festivais de Arte e Cultura em Salvador
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio
_________________________
MOSTRA DE CINEMA DO SUBÚRBIO
Jovens e adultos tomaram conta da produção e agora retratam o seu cotidiano nas telas, seja
por ficção ou documentário, políticas públicas, questões sociais e moradia são temas que
embasam os curtas e medias metragens da Mostra de Cinema do Subúrbio, que irá acontecer
no dia 13/06, com sessões às 10h e as 15h.
Dia e Horário: 13/06/2017 - CCP
10h - Sessão 1 - Da Maré - 70'
15h - Sessão 2 - Amor a razão | Rogério Vilaronga - 51'; Subúrbio negro a cor do trabalho - 60'
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio
_________________________
CABARÉ DOS MARGINAIS
O Grupusina de teatro apresenta O Cabaré dos Marginais, um recital de poemas pornográficos
com textos de diversos poetas, desde Gregório de Matos até Glauco Matoso.
O recital é fruto de uma pesquisa do grupo em histórias contadas e em pessoas historicamente
postos à margem da sociedade. O Cabaré dos Marginais parte também da pesquisa que o
grupo desenvolve sobre o espaço da representação e as fronteiras entre a encenação e a
realidade.
Dia e Horário: 13/06/2017, 19h - CCP
Quanto: R$ 4/2
Classificação: 16 anos
Realização: Grupusina
_________________________
PLATAFORMA DE TALENTOS
Sob a apresentação de Fabrício Cumming e Produção do Grupo Salt'Jazz, o evento tem a
finalidade aprimorar a formação de platéia do Centro Cultural Plataforma, e ao mesmo tempo,
catalogar a produção cultural existente nos Subúrbios de Salvador, aproximando os grupos
culturais da comunidade ao CCP.
Dia e Horário: 14/06/2017, 15h - CCP
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Salt'Jazz / Centro Cultural Plataforma
_________________________
VIVA LA VIDA
O espetáculo mostra a diversidade da cultura dança do Subúrbio Ferroviário e vem com o
objetivo de derrubar barreiras do preconceito, mostrando que para dançar não precisa de
idade, gênero, etnia ou ate mesmo sexualidade.
Dia e Horário: 15/06/2017, 19h - CCP
Quanto: R$ 4/2
Classificação: 16 anos
Realização: Connect Dance

PAREDÃO DO CALDEIRÃO - BATALHA DE PAGODE
Os Grupos "Blacks" - Star Black, New Black e Black Quebradeira irão se enfrentar numa batalha
épica com os clássicos do pagode das antigas e os novos hits.
Dia e Horário: 16/06/2017, 15h - Praça São Braz
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Star Black / New Black / Black Quebradeira / Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio
_________________________
REAL GANG'Z ALTOS E BAIXOS
Com a proposta de retratar o cotidiano do movimento Hip Hop e, elencar as vitórias e as
derrotas, os momentos marcantes e as perdas, o Grupo Real Gang'z sobe ao palco do CCP com
seu estilo livre e suas coreografias marcadas.
Dia e Horário: 16/06/2017, 19h - CCP
Quanto: R$ 4/2
Classificação: Livre
Realização: Real Gang'z
_________________________
LIBERDADE MINHA COR
Trazendo uma releitura do álbum LIMONADE da diva Beyoncé focada no empoderamento
da juventude negra do Subúrbio de Salvador, as coreografias fazem um recorte dos hits da
diva pop e traz para a realidade local, mas claro com muito poder, luzes e cores que
transformarão a noite num momento inesquecível. Criado por três “Felipes” no ano de 2014, o
Salt’Jazz é hoje um dos grupos de Stiletto que mais crescem em Salvador, sendo convidados
para diversos eventos e festivais. Filipe Rosário, Felipe Dias e Joanderson Felipe, viram, após
participarem do “Plataforma de Talentos”, que poderiam ir além e se juntaram para dar corpo
e forma ao grupo, SEX foi o primeiro espetáculo do grupo e logo em seguida veio The Yanis
Project, em homenagem ao coreógrafo americano Yanis Marshall.
Dia e Horário: 17/06/2017, 15h - CCP
Quanto: R$ 4/2
Classificação: Livre
Realização: Salt'Jazz
_________________________
SARAU DO QUINTAL
Através do Projeto Lá No Fundo do Quintal, o Sarau do Quintal nasce para agregar outras
ações apar além das dançantes. A proposta da atividade é agregar poesias, performances e
curtas apresentações, além de uma jam session.
Dia e Horário: 17/06/2017, 19h - Área Externa CCP
Quanto: R$ 4/2
Classificação: 16 anos
Realização: Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio
_________________________
NEOJIBA ITINERANTE
As apresentações do NEOJIBA Itinerante fazem parte das comemorações dos 10 anos do
Programa e têm caráter didático. Intitulado Francofolies, ele é dedicado à música francesa
escrita por compositores como Francis Poulenc, Gabriel Fauré e Claude Debussy. Com
intervenção cênica de Lia Robatto e regência de Ricardo Castro, a apresentação conta com a
participação de instrutores do NEOJIBA, dos integrantes das Orquestras Juvenil da Bahia e
Castro Alves e do Coro Juvenil.
Dia e Horário: 18/06/2017, 16h - CCP
Quanto: Grátis
Classificação: Livre
Realização: Orquestra Neojiba / Instituto de Ação Social pela Música - IASPM

