
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
3 A 8 DE AGOSTO DE 2020

PROGRAMA AULAS ABERTAS: OFICINA “COM_PAR_T(R)
ILHAR: DANÇA + INTERNET + AUDIOVISUAL  – 
CONFIGURAÇÕES DA DANÇA EM REDE”, COM IVANI 
SANTANA — INSCRIÇÕES ABERTAS
O programa Aulas Abertas é um projeto destinado a proporcionar 
aos artistas da dança local oportunidades regulares e adequadas 
de trabalho e aperfeiçoamento técnico-corporal. Nesta edição, a 
artista e pesquisadora Ivani Santana ministra oficina que abordará 
noções básicas sobre o uso do audiovisual na dança, tais como na 
videodança, na telemática, em instalações, entre outros. O objetivo 
do curso é desenvolver processos criativos voltados para as mídias 
sociais e plataformas de videoconferência.
Inscrições: até 10 de agosto de 2020,
em tiny.cc/aulasabertasivani
Realização: 17 a 21 de agosto, das 9h30 às 12h30
Local: Plataforma de videoconferências Google Meet (Participantes 
selecionados serão notificados sobre acesso às aulas por e-mail)

PODCAST DO BEL - 
“COMUNICAÇÃO INCLUSIVA 
NAS REDES SOCIAIS”
Podcast informativo com 
temas relacionados ao mundo 
da produção cultural e da 
comunicação em Fortaleza. 
No episódio deste mês de 
agosto, vamos ouvir um 
diálogo informativo entre dois 
profissionais com deficiência 
física, que estão inseridos no 
mercado de trabalho e vivem 
diariamente os percalços e 
desafios de uma sociedade 
pouco inclusiva. Os convidados 
são Thamylle Castro, mulher 
com deficiência visual, 
pedagoga e especialista em 
gestão escolar e Carlos Viana, 
homem cego, comunicólogo 
e repórter do jornal O Povo. O 
episódio vai ao ar no Instagram. 
Para ter acesso a episódios 

passados, é só acessar os 
canais do Centro Cultural 
Belchior no Youtube e Spotfy.
Data: Quarta-feira (05/08), 13h
Local: Instagram
(@centroculturalbelchior)

POCKET SHOWS AO VIVO 
“NO CENTRO DA SALA”
Pocket shows ao vivo de artistas 
locais, transmitidos pelas redes 
sociais.

Dj Akwa Ramon
Quando: Quinta (06/08), 18h

Dj Marcela Sena
Quando: Sexta (07/08), 18h

Dj Kah Vieira
Quando: Sábado (08/08), 18h

Local: Instagram
(@centroculturalbelchior)

VILA DAS ARTES
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro, Fortaleza

CENTRO CULTURAL BELCHIOR
Rua dos Pacajus, nº 123, Praia de Iracema


