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Confira atrações gratuitas do
projeto #CulturaemCasaSA desta
semana
Iniciativa da Secretaria de Cultura de Santo André
disponibiliza série de apresentações online durante o período
de isolamento social
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Ainda em tempos de isolamento social, o #CulturaemCasaSA segue

disponibilizando série de atividades culturais gratuitas nas redes sociais.

O projeto da Secretaria de Cultura de Santo André conta com atrações

como música, literatura, cinema, teatro, entre outras.

 

São produções dos diversos espaços da pasta, feitos remotamente, e

conteúdos de projetos como Santo André Múltiplos Tons e Festival

Multicultural. A programação traz ainda série de lives e trabalhos de

parceiros culturais e outros parceiros. Todo o conteúdo está reunido na

Atualidades Cultura Geral Home Santo André
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agenda cultural, disponível em: https://bit.ly/culturaemcasaSA. No site,

é possível acessar o link para transmissão de cada atração.

 

Início da semana 
O #CulturaemCasaSA começa a programação da semana nesta

segunda-feira (8), às 8h, com a #DicaMinuto, quando Viviane Rocha

apresentará o canal de vídeos da Rede de Bibliotecas da cidade. O

trombonista Jaaziel Gomes é o convidado do #MúsicosdaOssa, às 12h,

e às 18h ele apresentará uma dica cultural no #DicadaOssa.

 

A programação das 16h está concorrida. Giovana Flaminio apresenta os

cristais para o amor em suas diversas facetas no #vitrineandreense. O

#ELTemCasa terá apresentação do Núcleo de Dramaturgia da ELT com

a professora Dione Carlos. A atração do #AcervoELD será o espetáculo

Ubuntu. Territórios e Insurgências (2017). E o professor Milton Bíscaro é

o convidado do #ELCV e comentará os filmes O Aviso e Chantagem e

Confissão do diretor Alfred Hitchcock.

 

A programação da terça-feira (9) terá início às 8h, com o

#BibliotecaemCasa, quando Fátima Carvalho apresentará O Laço e o

Abraço, de Mário Quintana. Às 12h com #DestaquesDoAcervo e a

apresentação das obras de Ana Calzavara que integram o acervo da

Casa do Olhar Luiz Sacilotto. O #ELTemCasa apresentará a disciplina

Dramaturgias do Corpo, com a professora Gisele Calazans, do Núcleo

de Formação de Atrizes e Atores da ELT.

Mílton Bíscaro
No mesmo horário, no #ELCV, Mílton Bíscaro dará continuidade aos

comentários de filmes de Alfred Hitchcock, com O mistério do número

17 e 39 degraus. Às 18h, no #OssanoSofá, o maestro Abel Rocha

https://bit.ly/culturaemcasaSA
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apresentará a abertura da ópera L’Olimpade, de Antonio Vivaldi. E às

18h, no #multiplostonssa, é hora de conhecer um pouco da música

indiana com o músico e pesquisador Fábio Kadeshi, que apresentará o

Jhala.

 

A partir das 12h, o #MúsicosdaOssa apresentará a oboísta Gisele Sales,

que às 18h trará uma sugestão para o público no #DicadaOssa.

AçãoTerritorial
Na quarta-feira (10), às 16h, o # terá duas atrações: Ademilson Esgobin,

morador do bairro Cidade São Jorge, falará sobre cultura local e a

apresentação da filmagem aérea do bairro Jardim Ana Maria realizada

pelo morador Kacor.

 

No mesmo horário, o #ELTemCasa exibirá o podcast com aula do

Núcleo Percussão, Música dos Tambores, do Núcleo de Musicalização a

partir das culturas originárias do Brasil, com a professora Valquíria Rosa,

da ELT. E o professor Milton Bíscaro comentará outros dois filmes do

diretor Alfred Hitchcock: Rebecca, uma mulher, e Sabotador. E o

#MuseuemCasaSA fecha a programação, às 18h, com a segunda parte

do conto Sopa de Botão de Osso, de Aubrey Davis e Dušan Petričić.

 

As atividades da quinta-feira (11) têm início às 12h, com o #Navega,

que apresentará o vídeo Foucault: Para uma vida não-fascista, de

Margareth Rago, que introduz o conceito de contra-conduta e discute

as noções de sujeição e poder na concepção de Foucault. Às 15h o

#QuintasLaemCasa apresentará a Torto News, programa palhacístico e

jornalístico com a Cia. dos Tortos.

ELTemCasa
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Ainda na quinta-feira, às 16h, o #ELTemCasa apresentará o encontro da

turma 22 do Núcleo de Formação de Atores e Atrizes da ELT com a

participação de alunos da Primeira Turma para uma conversa sobre

processos de montagem do espetáculo O Alienista, de Machado de

Assis.

 

No mesmo horário, o #ELCV terá a participação do professor Milton

Bíscaro com comentários dos filmes A Sobra de Uma Dúvida e Quando

Fala o Coração, de Alfred Hitchcock. Às 18h, a diretora executiva do

Festival Amazonas de Ópera, Flávia Furtado, comentará o filme O Anjo

Exterminador (1962), do diretor Luis Buñuel e o universo da música

sinfônica. E a cantora e compositora Mariane Mattoso será a convidada

do #QuintasLaemCasa, às 19h.

 

A contação de histórias será a atração do #SextaDeHistorias na sexta-

feira (12), às 8h, com com ‘Uma História Atrapalhada’, com Ruymar

Marazo e Rafaele, ‘Doce de Teresa’, com Tati Cordeiro, e ‘O compadre

da Morte’, com Fátima Carvalho. E o inspetor da orquestra Wilson Vieira

é o convidado do #MúsicosdaOSSA, às 12h, e do #DicadaOSSA, às 18h.

Professor Milton
Bíscaro
Na sexta-feira, às 16h, no #ELCV, o professor Milton Bíscaro comentará

os filmes Festim Diabólico e Pacto Sinistro, de Alfred Hitchcock. No

mesmo horário o #AcervoTerritorios apresentará o registro do

workshop Maleta de Leitura, que visa o estímulo à leitura e escrita para

crianças. E o #ELTemCasa exibirá Festa do Fim, espetáculo de

finalização da Turma 09 do Núcleo de Formação de Atores e Atrizes da

ELT realizado em 2008. E às 18h, a escritora Crisley Ladeia, integrante

do Núcleo de Escritores do Grande ABC, apresentará O Caminho das

Pedras, de Cora Coralina.
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 Etiquetas atrações como música Cinema Confira atrações gratuitas do projeto

CulturaemCasaSA entre outras gratuitas nas redes sociais Literatura

Múltiplos Tons e Festival Multicultural Secretaria de Cultura de Santo André teatro

Lives 
Na quarta-feira, às 16h, o #EmiaemCasa apresentará as inscrições o

curso de teatro online para adolescentes, ministrado pela arte-

educadora Valéria Rocha. Inscrições de 10 a 14 e junho

em bit.ly/EmiaTeatroOnline2020. Serão oferecidas 30 vagas.

 

O #Vitrine Andreense | LIVE apresentará, na quinta-feira (11), às 15h,

aula de Vivi Campos sobre uso do papelão MDF na confecção de

objetos de decoração Artesanato em papel machê.

 

O #CulturaemCasaSA é uma iniciativa da Secretaria de Cultura da

Prefeitura de Santo André que visa levar ao público uma programação

cultural diversificada e de qualidade produzida em nossa cidade. A

programação contará ainda com a participação de produtores culturais

e outros parceiros, que poderão se inscrever

em: https://bit.ly/participeCulturaEmCasaSA. Aproveite. #FiqueemCasa.

 

mlimbrizi@santoandre.sp.gov.br / 4433-0142
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