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O colunista José Simão passa 
a escrever sua coluna às terças, 
quintas e sábados.

A arte inclusiva do Lar Santa Luzia
Com renda para a entidade, ‘Dançando no Escuro’ é o espetáculo musical que será apresentado na noite desta sexta-feira no Teatro Municipal

Atendidos pelo Lar Escola Santa Luzia para Cegos durante ensaio: espetáculo musical solidário

Claudio Jr.

Hoje, 5/5, às 20h, será 
apresentado o espe-
táculo “Dançando no 

Escuro” no palco do Teatro 
Municipal Celina Lourdes 
Alves Neves. Trata-se de 
exibição artística inclusi-
va, que contará com narra-
ção e legenda para pessoas 
com deficiência visual e/
ou auditiva, informam os 
divulgadores.

O espetáculo é um mu-
sical tendo à frente grupo 
de 13 pessoas atendidas 
pelo Lar Escola Santa Lu-

zia para Cegos. A iniciativa 
que faz parte do Trabalho 
de conclusão de curso da 
bacharelanda de educação 
física da Unesp, Susel Fer-
nanda Lopes.

Segundo Susel, os par-
ticipantes dançarão ao som 
de trechos de músicas po-
pulares brasileiras, esco-
lhidas por eles mesmos, e o 
espetáculo se desenvolverá 
a partir da história de uma 
das personagens, uma atriz 
atendida pelo Lar. A coreo-
grafia tem coordenação de 

Susel e foi concebida em 
conjunto com os integran-
tes do grupo.

SERVIÇO
Os ingressos estarão à 

venda na portaria do teatro 
a partir das 14h desta sex-
ta-feira por R$ 5,00. A ren-
da será toda revertida para 
o Lar Escola Santa Luzia 
para Cegos. O Teatro Mu-
nicipal fica na Avenida Na-
ções Unidas 8-9- Centro. 
Outras informações pelo 
telefone (14) 3236-1977.

Casa de Cultura vai promover oficina sobre corpo e performance

A Casa de Cultura Celi-
na Neves está receben-
do inscrições até este 

sábado, dia 6 de maio, para 
a oficina “Os caminhos da 
performance”, que será rea-
lizada nos dias 7, 14 e 18 de 
maio. As informações são da 
assessoria.

O curso propõe a investi-
gação teórica e prática sobre 
performance, visando criar 
espaços de reflexão entre o 
eu atuante e nosso fazer cê-

nico. Ao final do processo, 
será desenvolvido um exer-
cício cênico para ser parti-
lhado com o público.

A oficina será ministrada 
por Raphael Alkamim - ator 
e performer, formado em ar-
tes cênicas da Universidade 
Sagrado Coração (USC). 
Estagiou como educador ar-
tístico na Escola Sesi e como 
orientador artístico do Pro-
jeto Ademar Guerra, onde 
atuou por dois anos.

Cursou pós-graduação 
em Interpretação pela Es-
cola Superior de Artes Cé-
lia Helena em 2016, opor-
tunidade na qual dialogou 
profundamente com a per-
formance e o corpo. 

Aprendeu também Pro-
sódia e Dicção Teatral na 
São Paulo Escola de Teatro 
em 2016 e participou de 
cursos e workshops junto 
a nomes importantes, como 
Renato Ferracine (Lume), 

Sônia Azevedo, Jussara 
Miller (Salão do Movimen-
to), Mauricio Paroni, San-
dro Borelli, Luaa Gabanini, 
André Carreira (UFSC) e 
Elisa Ohtake.

SERVIÇO
A Casa de Cultura Celi-

na Neves fica à rua Gerson 
França, 6-66, Centro, Bau-
ru. Informações: (14) 3243-
1150 e pelo e-mail raphael_
alkamim@hotmail.com Oficina será ministrada por Raphael Alkamim (ator e performer)

Reprodução/Facebook


