OFICINAS ARTÍSTICAS BELUNA 2018

TEATRO
(Para jovens e adultos a partir de 14 anos)

Mesmo que haja uma boa direção, por vezes o espetáculo não traduz as ideias inicias do projeto.
Isto ocorre muitas vezes devido à fragilidade na construção do personagem. Alguns atores não
“sabem” como construir o personagem, e “optam” por uma interpretação sustentada nas falas
e nas marcas de direção, deixando a construção psicológica não consonante da plástica teatral.
Para combater este problema a ementa desta oficina conta com técnicas específicas, não só de
interpretação, mas de direção do ator, auxiliando-o a conceber um personagem completo.

Dias e Horários das aulas
04/08 – Sábado, das 09 às 11 horas (Aula inaugural)
11/08 a 24/11 – Sábados, das 08 às 10 horas
Não haverá aula nas datas 08/09 e 13/10 (feriados prolongados)

Local das Aulas
Espaço Cultural BELUNA (Rua Leolino Mariz, 32, baixa do Fiscal)

Ementa do curso
Condicionamento físico; técnicas de alongamento e aquecimento; Improviso; jogos cênicos;
positivo e negativo; níveis; velocidade; prontidão; o ator e o espectador; atenção; animais; tipos;
ação dramática; tempo de cena; noção espacial; uso de adereços e vestimentas; criação de
cenas; texto dramático; adaptação de cenas; noções de teatro realista, teatro épico, teatro do
oprimido e teatro do absurdo.

Cia BELUNA de Arte – Espaço Cultural BELUNA Rua Leolino Mariz, 32, Baixa do Fiscal, CEP 40410510
www.beluna.com.br / faleconosco@beluna.com.br / (71) 991777702 (whatsapp)

OFICINAS ARTÍSTICAS BELUNA 2018

DANÇA
(Para jovens e adultos a partir de 14 anos)

O trabalho do corpo é o foco desta oficina, que pretende desenvolver aptidões ao tempo que
relaxa e propicia momentos de descontração, usando os ritmos musicais para trabalhar a
expressividade. A base está nos diversos alongamentos que serão exercitados, a fim de ampliar
a relação através dos gestos.

Dias e Horários das aulas
04/08 – Sábado, das 09 às 11 horas (Aula inaugural)
11/08 a 24/11 – Sábados, das 10 às 12 horas
Não haverá aula nas datas 08/09 e 13/10 (feriados prolongados)

Local das Aulas
Espaço Cultural BELUNA (Rua Leolino Mariz, 32, baixa do Fiscal)

Ementa do curso
Expressão corporal; alongamentos; relaxamentos; aquecimentos; ritmo; forró; xaxado; baião;
street dance; criação de cenas e coreografias.

Cia BELUNA de Arte – Espaço Cultural BELUNA Rua Leolino Mariz, 32, Baixa do Fiscal, CEP 40410510
www.beluna.com.br / faleconosco@beluna.com.br / (71) 991777702 (whatsapp)

