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Oficina ‘Cinema de Zero Orçamento’ será realiza online
nesta quinta

     

Bolsonaro diz 'baixar
decreto' contra…

Identidade revelada:
Dummies do “BBB 21”…

3 simpatias para ter
saúde em abundância

Gerdau vê demanda
forte para 2º tri no…

Beyoncé presta
homenagem a Paulo…

 Redação  1 dia atrás

A oficina ‘Cinema de Zero Orçamento’, com Bruno Badain, será realizada nesta quinta-feira (06/05) às 19h30 online. Os
interessados devem se inscrever até o dia 05 pelo e-mail cinemadezeroorcamento@gmail.com.

© Foto: Divulgação Bruno Badain

O projeto aborda como fazer um filme com o que tiver à disposição, e os desafios de produzir um filme sem orçamento
algum, desde sua concepção à finalização, utilizando técnicas e soluções criativas para a falta de recursos.

Os interessados devem enviar por e-mail  até quarta-feira (05/05) as seguintes informações: nome, idade, endereço e
telefone. O curso é livre.

A produção é Manga Mecânica Filmes. O Apoio é  E.L.C.V (Escola Livre de Cinema de Santo André) e este é mais um
projeto Financiado pela Lei Aldir Blanc, através do Fundo Municipal de Cultura de Santo André.

Sobre  Bruno Badain
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Bruno Badain iniciou sua carreira como ilustrador aos 18 anos e desde então vem ampliando seus suportes de criação.
Hoje, além de atuar como Diretor, Diretor de Fotografia e Diretor de Arte para videoclipes e vídeos publicitários, é diretor
dos curtas-metragens “Jully” e “Nervo Errante”. Cursa atualmente na turma 9 da ELCV.

#DicaVilaMundo: Quer ficar por dentro de mais iniciativas culturais, sociais e sustentáveis? Siga o Instituto Acqua
no Facebook e Instagram
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MAIS PARA VOCÊ

Conheça Campina
Grande, cidade onde
nasceu Juliette, campeã…

 Rota de Férias

Bonecos de pelúcia
testam mega montanha-
russa

 KameraOne Brazil

Agricultor muda sem
querer a fronteira entre
Bélgica e França

 Go Outside

Frase racista é pichada
em pintura rupestre de
nativos americanos
A frase “white power” (poder branco),
foi pichada em uma pintura rupestre de
nativos americanos na cidade norte-
americana de Moab, no estado de Utah.
Autoridades estaduais estão oferecendo
uma recompensa de $ 10.000 por
informações que levem à prisão e
condenação dos responsáveis. Um guia
local reparou na pichação no dia 26 de
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Juliette teve o terceiro
maior percentual de
votos em uma final de…

 Catraca Livre

Boninho faz linda
homenagem a Tiago
Leifert após emoção na…

 Catraca Livre

Afinal, é possível viajar
aos EUA para se vacinar?

 Rota de Férias

Roma: reforma no Coliseu
colocará visitante no
centro da arena

 Viagem e Turismo

Covid: os “passaportes de
vacinas” vão transformar
as viagens?
Com mais de um ano de pandemia da
Covid-19, a indústria do turismo ainda
não sabe ao certo como se adaptar à
nova realidade. Muito se fala sobre os
chamados “passaportes de vacinas”,
comprovantes de imunização que
seriam necessários para viagens

 Go Outside

Dia Mun
Portugue
países qu
A gente passa
eterna luta pa
aprender uma
você já parou
língua portug
linguisticame
costas voltad

 Viagem em

Único morador de ilha
paradisíaca na Itália é
despejado pelo governo
Após 32 anos vivendo sozinho em uma
ilha na costa da Sardenha, o professor
aposentado Mauro Morandi, conhecido
como o Robinson Crusoé italiano, deve
abandonar sua casa na ilha de Budelli.
Ele não sabia da existência da ilha até
seu veleiro naufragar por ali, em 1989.
Encantado pelo lugar, que é conhecido
por ter praias […] O post Único morador
de ilha paradisíaca na Itália é despejado

 Go Outside

Catraca Livre
ACESSE O SITE 

Macau: a Ásia com
legendas em português

 Viagem em Pauta

Docume
mergulh
no Ocea
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LATAM anuncia retorno
de voos para Cancún

 Viagem em Pauta

Resort na Bahia oferece
‘home-office’ com vista
para praia privativa

 Catraca Livre

Por US$ 
podem a
montanh

 Rota de Fé

Vira-lata caramelo se dá
mal por curiosidade e é
desinstalada pelos…

 Hypeness

Argentina: conheça as
paisagens incríveis que
vão bem além de…

 Escolha Viajar

Valdemiro Santiago terá
que pagar R$ 63 mil por
calote em cantor

 Catraca Livre

MAR e M
nesta qu
ingresso

 Veja Rio

Oktoberfest de Munique é cancelada pelo
segundo ano consecutivo

 Escolha Viajar

Dia de Star Wars: conheça as atrações
temáticas em Orlando

 Rota de Férias

 



 



© 2021 Microsoft Privacidade e Cookies Termos de uso 

https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/oktoberfest-de-munique-%c3%a9-cancelada-pelo-segundo-ano-consecutivo/ar-BB1goeJq
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/juliette-teve-o-terceiro-maior-percentual-de-votos-em-uma-final-de-bbb/ar-BB1gol9H
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/boninho-faz-linda-homenagem-a-tiago-leifert-ap%c3%b3s-emo%c3%a7%c3%a3o-na-final/ar-BB1gojLz
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/afinal-%c3%a9-poss%c3%advel-viajar-aos-eua-para-se-vacinar/ar-BB1gnCm1
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/roma-reforma-no-coliseu-colocar%c3%a1-visitante-no-centro-da-arena/ar-BB1gmzpy
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/covid-os-%e2%80%9cpassaportes-de-vacinas%e2%80%9d-v%c3%a3o-transformar-as-viagens/ar-BB1gmoBn
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/dia-mundial-da-l%c3%adngua-portuguesa-conhe%c3%a7a-pa%c3%adses-que-falam-o-idioma/ar-BB1gmfXu
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/%c3%banico-morador-de-ilha-paradis%c3%adaca-na-it%c3%a1lia-%c3%a9-despejado-pelo-governo/ar-BB1gmrie
http://www.catracalivre.com.br/aplicativo/
http://www.catracalivre.com.br/
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/macau-a-%c3%a1sia-com-legendas-em-portugu%c3%aas/ar-BB1gmmXm
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/documentarista-registra-mergulho-com-tubar%c3%b5es-no-oceano-%c3%adndico/ar-BB1gmiMk
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/latam-anuncia-retorno-de-voos-para-canc%c3%ban/ar-BB1gmmKf
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/dia-de-star-wars-conhe%c3%a7a-as-atra%c3%a7%c3%b5es-tem%c3%a1ticas-em-orlando/ar-BB1glzTT
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/resort-na-bahia-oferece-home-office-com-vista-para-praia-privativa/ar-BB1glU4f
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/por-usdollar-88-viajantes-podem-alugar-uma-montanha-pelo-airbnb/ar-BB1go9Td
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/vira-lata-caramelo-se-d%c3%a1-mal-por-curiosidade-e-%c3%a9-desinstalada-pelos-bombeiros/ar-BB1gm25S
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/argentina-conhe%c3%a7a-as-paisagens-incr%c3%adveis-que-v%c3%a3o-bem-al%c3%a9m-de-buenos-aires/ar-BB1gm6nj
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/valdemiro-santiago-ter%c3%a1-que-pagar-rdollar-63-mil-por-calote-em-cantor/ar-BB1glT2S
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/mar-e-mam-reabrem-nesta-quinta-6-com-ingressos-gratuitos/ar-BB1glNgp
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/festival-internacional-de-cinema-no-meio-do-mundo-come%c3%a7a-nesta-ter%c3%a7a/ar-BB1glabU
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/conhe%c3%a7a-alguns-dos-melhores-destinos-de-glamping-no-mundo/ar-BB1gkv7B
https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/ap%c3%b3s-22-anos-aeroporto-de-atlanta-deixa-de-ser-o-mais-movimentado-do-mundo/ar-BB1glkT9
https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/bolsonaro-insinua-que-china-faz-guerra-qu%c3%admica-com-covid-19-para-garantir-crescimento-econ%c3%b4mico/ar-BB1go7eJ?li=BByBfnF
https://www.msn.com/pt-br/cinema/noticias/engorda-emagrece-e-mais-transforma%c3%a7%c3%b5es-dos-atores-em-filmes/ss-BB1got2l?li=BByBfnF
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338


05/05/2021 Oficina ‘Cinema de Zero Orçamento’ será realiza online nesta quinta

https://www.msn.com/pt-br/viagem/noticias/oficina-cinema-de-zero-orçamento-será-realiza-online-nesta-quinta/ar-BB1gm3Sx?li=BByBfnF 4/5

Conheça alguns dos
melhores destinos de
glamping no mundo

 Catraca Livre

Após 22 
de Atlant
mais mo

 Rota de Fé

Gil do Vigor apresenta
‘Plantão BBB’ com Ana
Clara na Globo e web…

 Catraca Livre

‘Cultura ao Vivo’ em
Diadema nesta terça é
sobre América Latina…

 Catraca Livre

Frances Mayes e o seu
inesgotável amor pela
Itália

 Viagem e Turismo

BBB 21: ‘Q
Camilla v
entre Jul

 Catraca Liv

Voos da GOL são
alterados em maio
devido à pandemia de…
Com o aumento no número de casos de
coronavírus no Brasil, a GOL anunciou
nesta segunda-feira (3 de maio) que
deverá fazer ajustes em sua malha
aérea. O agravamento da crise sanitária
que paralisa o setor turístico desde o
início do ano passado obrigou a
companhia a fazer adaptações em... O
post Voos da GOL são alterados em
maio devido à pandemia de coronavírus

 Viagem em Pauta

Controle
covid-19 
aposta e

 Estadão

Itália apresenta projeto
de reconstrução do piso
da arena do Coliseu

 IstoÉ Dinheiro

115 anos do naufrágio do
Aquidabã, o
“Encouraçado de…
A explosão que afundaria um dos mais
potentes navios da Marinha brasileira
aconteceu às 22h45, após três fortes
ruídos. Em apenas cinco minutos,
aquele encouraçado com mais de 85
metros de comprimento iria a pique,
lançando 212 tripulantes nas águas
escuras de Angra dos Reis, dos quais
112 pessoas morreram,... O post 115
anos do naufrágio do Aquidabã, o

 Viagem em Pauta

Cora Cor
libertária
A poetisa tard
primeiro livro
escritora dos 
dedicados a p
sempre lemb
o menor aban
“Este livro pe
que a quem o
O post Cora C
libertária apa
em Pauta.

 Viagem em

Resorts no Brasil
divulgam pacotes para o
Dia das Mães

 Rota de Férias

Festival Internacional de Cinema no Meio do
Mundo começa nesta terça

 Catraca Livre

Português dá volta ao mundo com 200
garrafas de vinho em seu veleiro

 Go Outside
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gerenciar bem o seu
tempo
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