SecultBA - Secretaria de Cultura - Governo do Estado da Bahia -

Escola de Dança da Funceb celebra 35 anos com mostras artísticas no TCA,
Engenho Velho de Brotas e Lauro de Freitas
Artes
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Atividades gratuitas incluem mostras do curso preparatório, cursos livres e núcleos de extensão
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Fundada em 1984 em Salvador, a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia
(Funceb), órgão da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), está celebrando 35 anos
de história com diversas mostras artísticas gratuitas em Salvador e Lauro de Freitas. A programação
começa no sábado (7), às 11h, com a mostra “Andanças”, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.
A mostra, que pretende realizar uma viagem pela memória da Escola, reúne as turmas das
iniciações do curso preparatório da Escola de Dança da Funceb, no Pelourinho, e dos Núcleos de
Extensão Engenho Velho de Brotas e Nordeste de Amaralina. Ainda no sábado, às 19h, também
na Sala Principal do TCA, será a vez das turmas intermediárias e avançadas do curso preparatório
apresentarem a mostra “Memórias Festivas com Perfume de Áfricas” que vai celebrar os 70 anos do
afoxé Filhos de Gandhy, os 45 anos do Ilê Ayê, os 40 anos do Olodum e os 30 anos da Banda Didá.
Já no domingo (8), às 11h, o Domingo no TCA recebe o espetáculo “35 anos da Escola de Dança
da FUNCEB: Uma Escola que abraça o mundo”. A programação contará com três espetáculos:
Aramimo, Sabe de Nada Inocente e Andanças (Quadrilha Junina da Funceb). Os ingressos serão
vendidos no dia por apenas R$ 1,00 e R$ 0,50. Também no domingo (8), às 19h, ainda na Sala
Principal do TCA, quase 500 alunos dos Cursos Livres da Escola de Dança da Funceb vão
apresentar a mostra “Alegria, Alegria”, uma celebração a existência da escola que recebe indivíduos
do mundo inteiro. A programação de mostras em celebração aos 35 anos da Escola de Dança da
Funceb não para por aí! No dia 9 de dezembro (segunda-feira), às 19h, haverá a Mostra Aberta
Núcleo de Extensão Lauro de Freitas. A mostra será uma celebração das ações desenvolvidas ao
longo do semestre com as aulas de balé clássico e dança contemporânea. A apresentação gratuita
acontecerá no Cine Teatro Lauro de Freitas. No dia 16 de dezembro, às 18h, acontecerá
a Formatura do Curso Preparatório - Linha do Tempo. A apresentação abordará travessias,
empoderamento, memória em movimento, passagem e ondulação. A Escola de Dança, integrada
ao Centro de Formação em Artes da Funceb, atende uma média anual de 2.000 alunos entre
crianças, jovens e adultos. O Curso Preparatório é voltado para crianças e jovens de 5 a 17 anos,
sem prévia experiência em dança e contempla diversas modalidades, como danças populares, afro,
moderna, balé clássico e capoeira. Já os Cursos Livres, voltado para adultos, acontecem durante
todo o ano em mais de 40 modalidades de dança, dentre elas balé, dança de salão, contemporânea,
moderna, dança do ventre, body heat, afro-brasileira, hip hop, jazz, stiletto e mais. A Escola ainda
dispõe de Curso Profissionalizante em Dança, voltado para aqueles que já concluíram o ensino
médio e desejam se capacitar; Cursos de Férias, que acontece todo mês de janeiro para jovens e
adultos com ou sem experiência em dança; e os Cursos e Qualificação Profissional, que propiciam
formação continuada em balé e pilates. Já os Núcleos de Extensão atuam de forma
descentralizada em Nordeste de Amaralinha e Engenho Velho de Brotas, em Salvador; em Lauro de
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Freitas e em Luís Eduardo Magalhães. Conheça mais sobre a Escola de Dança da Funceb
em www.fundacaocultural.ba.gov.br Serviço: Mostra Curso Preparatório (iniciações) – Andanças
Quando: 7 de dezembro (sábado), às 11h Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves Gratuito
Mostra Curso Preparatório (intermediário e avançado) – Memórias Festivas com Perfume de Áfricas
Quando: 7 de dezembro (sábado), às 19h Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves Gratuito
Domingo no TCA - 35 anos da Escola de Dança da FUNCEB: Uma Escola que abraça o mundo
Quando: 8 de dezembro (domingo), às 11h Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves
Ingresso: R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia) Mostra Cursos Livres – Alegria, Alegria Quando: 8 de
dezembro (domingo), às 19h Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves Mostra Aberta – Núcleo
de Extensão Lauro de Freitas Quando: 9 de dezembro (segunda), às 19h Onde: Cine Teatro Lauro
de Freitas Gratuito Mostra de Formatura – Curso Preparatório Quando: 16 de dezembro (segunda),
às 18h Onde: Cine Teatro Solar Boa Vista Gratuito

http://www.cultura.ba.gov.br

22/1/2020 14:04:50 - 2

