


A cidade de Ceres, no Vale do São Patrício será palco de mais uma edição da Mostra Cultural com apresentações teatrais, dança e oficinas
de iniciação nas três áreas das artes cênicas.

Vai ser realizada a II Mostra Cultural Ceres entre os dias 15
a 19 de agosto

ESPETÁCULOS DE TEATRO NA II MOSTRA CULTURAL CERES
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A SemNome CiaTeatro, realiza entre os dias 15 e 19 de agosto, a segunda edição da Mostra
Cultural Ceres e espera repetir o sucesso da primeira edição ocorrida em 2018 e que
movimentou o cenário teatral do estado na cidade de Ceres com a participação do público
estimado em 4.400 pessoas de todas as idades e classes sociais que lotou todas as sessões
apresentadas no Centro Cultural da cidade naquele ano.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

ANS determina que planos
cubram teste para varíola dos
macacos

SAÚDE / 22 minutos atrás

Lula: é preciso preservar
atrativos naturais para
impulsionar turismo

POLÍTICA NACIONAL / 22 minutos atrás

Texto que viabiliza piso da
enfermagem pode ser votado
semana que vem

POLÍTICA NACIONAL / 52 minutos atrás

Mercedes GLB 35 AMG atende
às famílias que gostam de
acelerar

CARROS E MOTOS / 52 minutos atrás
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Além dos seus espetáculos de repertório, o adolescente “Eu Nasci Mulher” que trata sobre
gravidez na adolescência, do drama psicológico Distrito Zero e A Plástica Desnecessária –
um alerta contra a gordofobia, a realizadora Sem Nome Cia Teatro, convidou ainda os
melhores trabalhos de grupos e companhias renomados de Goiás como o Teatro GTI que fará
a abertura com o espetáculo Balanço; a Anthropos Cia de Arte com o Lições de Motim; O
Grupo de Teatro Bastet com a comédia A História é uma Istória; o Ateliê do Gesto
apresentará o premiado espetáculo de dança O Crivo; o Studio Teatro RV com Mery Stuart; o
Poesia que Gira com o infantil O Rato de Biblioteca e, a Cia de Teatro Nu Escuro que
encerrará a Mostra apresentando o premiado espetáculo Plural.

Esta segunda edição acontecerá no IF Goiano – Campus Ceres, com toda a programação
inteiramente gratuita à população, durante uma semana, contemplando o público infantil,
infanto-juvenil, adolescentes, adultos e também livre para todas as idades, para cerca de
4.000 pessoas. Será um evento em que a sociedade estudantil, a população e os artistas
convidados socializarão suas experiências de conhecimentos com múltiplas aprendizagens.

As apresentações cênicas e as oficinas

Serão realizadas 10 apresentações, uma sessão de cada espetáculo, durante uma semana
(de segunda a sexta) no auditório do IF Goiano, com adequação e instalação de estrutura de
iluminação cênica, sonorização e necessidades do evento. As três oficinas (teatro, dança e
circo), com duração de 12 horas e para 40 participantes cada uma, serão ministradas em
salas de aula e espaços alternativos do IF em momentos interativos em que os alunos
buscarão a construção de aprendizagens significativas do fazer artístico, contemplando
crianças, adolescentes, adultos e pessoas da melhor idade, além de incluir pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida, formando até 120 pessoas da cidade e região.

Leia Também:  Caio Castro beija duas enquanto Ítalo Ferreira baba por atriz da Globo
em show

EBC prorroga inscrições para
processo seletivo de estágio

GERAL / 1 hora atrás

Cantor morre após ter
parada cardiorrespiratória
dentro de casa, em
Pirenópolis

NOTA DE FALECIMENTO / 10 horas atrás

Na zona rural de Goianésia,
bezerro cai em cisterna e
bombeiros é acionado para
resgate

VALE DO SÃO PATRÍCIO / 1 dia atrás

Em Goianésia, animais de
rua irão receber
comedouros e bebedouros

VALE DO SÃO PATRÍCIO / 1 semana atrás

Foragido da justiça de
Minas Gerais é preso em
Goianésia após abordagem
policial

PLANTÃO POLICIAL / 3 horas atrás

Empresária desmaia após
ser agredida por policial;
Assista

PLANTÃO POLICIAL / 3 horas atrás

DECAR realiza operação e
apreende mais de R$ 6
milhões em agrotóxico

PLANTÃO POLICIAL / 4 horas atrás

Em Trindade, jovem morre
em reforma de igreja e
pastor sofre infarto após
saber da notícia

ACIDENTE / 10 horas atrás

Homem tenta imobilizar
jacaré mas é mordido pelo
animal; Assista

ACIDENTE / 10 horas atrás

Jovem sofre acidente, não
procura atendimento
médico e morre em casa

ACIDENTE / 1 dia atrás

Líder da Igreja Universal em
Goiás declara apoio a
Caiado

POLÍTICA / 6 dias atrás

“Igrejas têm nos ajudado
na condução dos jovens
para as coisas certas”,
afirma Caiado em evento
evangélico

POLÍTICA / 1 semana atrás

Candidatos a governador
de Goiás defendem
aumento de efetivo e
valorização na segurança

POLÍTICA / 2 semanas atrás
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O objetivo da realização desta segunda edição, através das oficinas, é transformar o IF Ceres
e a cidade em um autêntico caldeirão cultural, onde todas as pessoas possam se misturar
cada vez mais, devendo agora, com mais esta iniciativa, caminhar para criar uma síntese do
que se poderia definir como cultura ceresina.

Com a realização da Mostra, além do desenvolvimento das manifestações artísticas locais,
busca-se a construção de políticas públicas para criação e desenvolvimento da cultura via
implantação futura de um Conselho e Fundo Municipal, em parceria com o Fundo Estadual e
Nacional de Cultura.

Além dos 10 espetáculos, a programação prevê apresentações de artistas locais bem como a
realização de três oficinas: TEATRO, DANÇA e CIRCO de 12h cada e serão realizadas no dia
17 também no IF Goiano – Campus Ceres.

Informações e inscrições

Sem Nome Cia Teatro/Norval Berbari (62) 98464-2891

IF Goiano – Campus Ceres, telefone: (62) 3307-7100

Rinaldo Fernandes, produtor local: (62)98483-3904

Grade de programação

DATA                          DIA                           HORA               ESPETÁCULO

15 DE AGOSTO SEGUNDA FEIRA 19:30 HORAS ABERTURA OFICIAL

15 DE AGOSTO SEGUNDA FEIRA 20 HORAS BALANÇO

 

16 DE AGOSTO TERÇA FEIRA 09 HORAS RATO DE BIBLIOTECA

16 DE AGOSTO TERÇA FEIRA 20 HORAS A HISTÓRIA É UMA ISTÓRIA

 

17 DE AGOSTO QUARTA FEIRA 14 HORAS O CRIVO

17 DE AGOSTO QUARTA FEIRA 20 HORAS LIÇÕES DE MOTIM

 

18 DE AGOSTO QUINTA FEIRA 09 HORAS EU NASCI MULHER

18 DE AGOSTO QUINTA FEIRA 14 HORAS A PLÁSTICA DESNECESSÁRIA

18 DE AGOSTO QUINTA FEIRA 20 HORAS DISTRITO ZERO

 

Leia Também:  A Fazenda 13: Rico Melquiades cita BBB ao delegar tarefas
paci�camente
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NOTÍCIAS RELACIONADAS:

19 DE AGOSTO SEXTA FEIRA 09 HORAS MARY STUART

19 DE AGOSTO SEXTA FEIRA 19:30 HORAS ENCERRAMENTO

19 DE AGOSTO SEXTA FEIRA 20 HORAS PLURAL

O projeto foi contemplado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás, Edital de fomento ao teatro
2018.

 

Apoio

Governo de Goiás, Secult Go, Fundo de Arte e Cultura

IF Goiano – Campus Ceres

Jornal do Vale

Câmara Municipal de Ceres

Don Antônio Hotel

SindJustiça

JORNAL DO VALE – Muito mais que um jornal, desde 1975 – www.jornaldovale.com

Siga nosso Instagram – @jornaldovale_ceres

Envie fotos, vídeos, denúncias e reclamações para a redação do JORNAL DO VALE,
através do WhatsApp (62) 98504-9192
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0 comentários Classificar por 
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Mais antigos

Adicione um comentário...

DESTAQUE 2#

Da Redação

Segunda edição do evento ‘Donna Pulso de Mulher’ reúne empresárias do setor rural para troca
de experiências e valorização das agropecuaristas.

Gracinha Caiado prestigia evento que
destaca protagonismo feminino no
agronegócio

ENTRETENIMENTO

Publicados 4 dias atrás em 16 de setembro de 2022
Por Jornalista Da Redação
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