
AUDIOVISUAL

> Exibição de Conclusão da 5ª Turma - Filmes e Debates
A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes promove, nos jardins do Centro Cultural
Casa do Barão de Camocim, mostra especial de conclusão da 5ª turma do Curso de
Realização em Audiovisual. O evento conta com exibições de sete curtas-metragens,
seguidas por debates com os realizadores e mediação do professor e pesquisador Érico
Oliveira. A entrada é gratuita.
Data: Sexta-feira (08/07)
Hora: 18h
Local: Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632, Centro)
Gratuito

> Cineclube Vila das Artes
Neste mês de férias, o Cineclube da Vila retoma suas atividades e promove duas mostras
especiais: Mostra de Cinema Canadense, realizada em parceria com a Embaixada do
Canadá, e Mostra "Curadoria em Cinema", uma proposição da 6ª turma do Curso de
Realização da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes.

- Mostra de Cinema Canadense
Data: 18 e 25/07
Hora: 18h
Local: Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio 1632, Centro)
Gratuito

- Mostra "Curadoria em Cinema"
Data: 13, 14, 20, 27, 28/07 e 03/08
Hora: 18h30
Local: Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio 1632, Centro)
Gratuito

CIRCO

> Espetáculo "Presepada"
Os estudantes do Curso de Palhaçarias da Escola Pública de Circo da Vila das Artes
promovem atividade especial de fechamento do 2º ciclo da formação. O espetáculo,
formado por pequenos números de palhaçaria, tem a orientação dos professores Cláudio
Ivo e Neto Holanda
Data: Sexta-feira (08/07)
Hora: 17h
Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro)
Gratuito

> Programa "Viva o Circo Hoje"
A Escola Pública de Circo da Vila das Artes promove ao longo do mês de julho uma série de
oficinas especiais com temas diversos ligados à atividade circense. Ainda é possível se
inscrever em 5 das 8 oficinas. Confira abaixo



- Oficina "Iniciação em contorção e flexibilidade", com Kaye Djamiliá
A atividade proporciona instruções básicas para a construção de treinos específicos para
cada participante, visando a continuidade após o fim do curso. Serão apresentadas
detalhadamente as partes da coluna mobilizadas na contorção e realizados treinos de
flexibilidade e de sustentação.
Inscrições: até 08/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/circo-inscricoes
Data: 11 a 15/07
Hora: 18h30 a 20h30
Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro)
Gratuito

- Oficina "Construção e introdução a prática de malabares", com Yago Silva
Destinada a crianças, jovens e adultos, a oficina propõe a introdução aos malabares, desde
a construção e a prática com bolinha a outras modalidades do universo circense. Com uma
abordagem voltada para a observação e a correção, o instrutor se propõe a trazer para a
vivência dos alunos a prática diária dos malabares e possíveis ramos a se seguir a partir
das técnicas apresentadas.
Inscrições: até 11/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/circo-inscricoes
Data: 14, 15, 21 e 22/07
Hora: 15h a 18h
Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro)
Idade mínima: 8 anos
Gratuito

- Oficina "Nas Entranhas do Riso: o sagrado e o profano na palhaçaria feminina", com
Luana Vieira
A oficina se constitui como um espaço de troca formativa, lugar seguro para que mulheres
possam desenvolver coletivamente suas singularidades cômicas. Com diálogos vivenciais,
processamento teórico, exercícios de comicidade para cena, exercícios biocêntricos,
construção cênica, trabalho vocal e de consciência corporal, a oficina trabalha a temática
com progressividade, numa metodologia sensível, acolhedora e não menos potente.
Inscrições: até 11/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/circo-inscricoes
Data: 12, 13, 14, 19, 20 e 21/07
Hora: 18h30 a 21h30
Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro)
Gratuito

- Oficina "Iniciação a prática do bambolê", com Anaya Okun
A atividade tem como proposta principal a apresentação do bambolê, sua história no circo e
a relação com malabaristas pretas, e o contato prático com técnicas de malabares para
iniciantes.
Inscrições: até 15/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/circo-inscricoes
Data: 25 a 28/07
Hora: 15h a 18h
Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro)
Gratuito

- Oficina "Embola - Manipulação e sequências", com Pablo Bailoni
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A atividade apresenta aspectos básicos, intermediários e criativos da manipulação com bola
de futebol, bem como o compartilhamento de truques e sequências investigados pelo artista
ministrante.
Inscrições: até 15/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/circo-inscricoes
Data: 19, 20, 21, 26, 27 e 28/07
Hora: 18h30 a 21h30
Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro)
Gratuito

TEATRO

> Férias na Vila - Teatro
Ao longo do mês de julho, crianças e adolescentes poderão participar de uma série de
atividades promovidas pela Escola Pública de Teatro da Vila das Artes nos jardins do
Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. Seguem com inscrições abertas as 3 oficinas:

- Oficina "Contando História no Quintal do Barão", com Izabela Wégila
Destinada a adolescentes com idade entre 11 e 14 anos, a atividade promove o contato dos
participantes com a tradição oral, por meio do ato de contar histórias a partir de narrativas
pessoais. Serão utilizadas poesias, músicas, referências visuais, histórias dos avós e outros
elementos da individualidade subjetiva de cada participante. Serão trabalhados também:
expressão vocal, corporeidade, simbologia, improvisação, gestualidade e composição de
escrita.
Inscrições: até 08/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/teatro-inscricoes
Data: 11, 12, 14 e 15/07
Hora: 14h a 16h30
Local: Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio 1632, Centro)
Gratuito

- Oficina "Vamos teatrar, no Quintal do Barão", com Lana Furtado
Destinada a crianças com idade entre 8 e 10 anos, a oficina foca em elementos teatrais e
no brincar, estimulando a investigação e a criação cênica, a partir do faz de conta.
Inscrições: até 15/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/teatro-inscricoes
Data: 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 e 28/07
Hora: 8h30 a 11h
Local: Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio 1632, Centro)
Gratuito

- Oficina “Brincando no Quintal do da Casa do Barão”, com Joice Forte e Lia Braga
Destinada a crianças e adolescentes com idade entre 8 e 14 anos, a atividade propõe uma
metodologia lúdica, com jogos e brincadeiras teatrais, tradicionais e corporais, a partir de
elementos das linguagens artísticas do teatro, da dança e da música. Haverá brincadeiras
com temática junina em diálogo com textos do autor Ariano Suassuna para experimentação
de cenas teatrais.
Inscrições: até 15/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/teatro-inscricoes
Data: 19, 20, 21 e 22/07
Hora: 8h30 a 11h
Local: Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio 1632, Centro)
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Gratuito

> IV Jornada de Teatro & Educação.
Especialmente voltado para arte-educadores, professores formadores, estudantes, artistas
e pesquisadores da arte teatral, a IV Jornada de Teatro & Educação da Escola Pública de
Teatro da Vila das Artes tem por objetivo promover a reflexão e o diálogo acerca de
metodologias, práticas de mediação teatral, processos de ensino-aprendizagem e formação
de espectadores. Com o tema "Como se cria uma peça de Teatro?", o evento trabalhará,
em sua 4ª edição, processos de criação teatral no espaço de sala-de-aula a partir de
oficinas conduzidas por Juliana Veras, Otto Natashe e Vicente Concilio.
Inscrições: até 14/07 em www.viladasartesfortaleza.com.br/teatro-inscricoes
Data de realização: 18 a 23 de julho
Hora: 8h30 a 11h30 / 13h a 17h / 18h a 21h (conforme turma escolhida)
Local: Academia do Professor Darcy Ribeiro / Teatro São José / Vila das Artes (conforme
turma escolhida)
Gratuito

> Conexões Contemporâneas • Vagas para Ouvintes
Formação Continuada da Escola Pública de Teatro da Vila das Artes voltada para pesquisa,
criação e experimentação, com o objetivo de fortalecer e consolidar as ações dos artistas e
coletivos teatrais na Cidade. O 3º módulo da formação traz o artista, produtor e pesquisador
Gyl Giffony e o tema “Teatralidade contemporâneas na América Latina”. Podem participar
do processo seletivo candidatos com idade maior que 18 anos e experiência comprovada
em artes cênicas.
Inscrições: Até 20/07, em www.viladasartesfortaleza.com.br/teatro-inscricoes
Período de realização: 25 a 29/07
Hora: 18h a 22h
Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221, Centro)
Gratuito
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