Embaixada do Brasil em Berlim

Agenda Cultural – Agosto de 2016
30/7, 11-21h

Wedding Parcours: Um “Pas de Deux“ de Silvia Ocougne e Erik Drescher

4/08, 18:30-21:30

Workshop com Amoy Ribas: Pandeiro

04/08 19:00

Palestra: “Arquitetura dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro”

5- 7/08

20º. Festival Internacional da Cerveja em Berlim

Até 08/01/17

Obras de Luzia Simons expostas em “Schnittmengen - Arte Contemporânea e sua
transmissão”

17-20/08 às 20h

Concerto: Edson Cordeiro “Paradiesvogel (Ave do Paraíso) – Canções exóticas de uma
diva divina”

25/7-4/9

Programação de verão "Oi Brasil - Entdeckt den Amazonas!" no Labyrinth
Kindermuseum

19/08-27/09

Exposição de Flauberto no âmbito da „Pop Up”, na Toscana Halle, ECC-Kreativstadt
Weisensee

23.8.

Bateria: Workshop com Elcio Cáfaro

Agosto

Exposição de Pedro Reis Mendonça

1/9 às 19h

Concerto na Embaixada: Trio Brasilis

de 02/09 a 05/11

„Saber Viver“ - Brasilianisches Tanztheater im Herbst 2016 auf Tour in Deutschland

Eventos regulares
Outros avisos
* Os eventos em verde acontecerão na Embaixada do Brasil em Berlim (Wallstr. 57, 10179 Berlim).

Dança & Teatro
de 02/09 a 05/11

„Saber Viver“ - Brasilianisches Tanztheater im Herbst 2016
auf Tour in Deutschland

Imagem: ©Ubira Machado

O Centro Educacional Popular Saber Viver, localizado na Ilha de Deus, no Recife, vai participar da
KinderKulturKarawane 2016. A Companhia de Dança Nativos do Centro Saber Viver apresentará
seu mais recente espetáculo, “Rios Mortos, Mangue Sem Vida e Povo com Fome”, em várias escolas,
teatros e festivais pela Europa.
O espetáculo, cujo objetivo é aumentar a consciência para a proteção do meio ambiente, estreiará
antes no Brasil. “Para uma comunidade que vive basicamente da pesca, a poluição dos rios significa
fome, violência e também a morte”, dizem os responsáveis pelo Centro Saber Viver. Com o
espetáculo, eles pretendem mobilizar os moradores, de forma criativa, a colaborarem para salvar não
só os rios e manguezais da Ilha de Deus, mas também o mundo inteiro. Durante a turnê, seis jovens
oferecerão workshops de dança e capoeira para outros jovens.
O Centro Educacional Popular Saber Viver foi criado pelos moradores da Ilha de Deus com o apoio
do padre franciscano Beda, com o objetivo de melhorar as condições de vida da comunidade por
meio de diferentes projetos. O próprio nome do Centro revela o anseio dos moradores por educação
e uma vida melhor, longe da pobreza, da criminalidade e da violência. Muitos dos projetos realizados
na Ilha de Deus têm como objetivo combater a fome e possibilitar uma vida melhor aos moradores,
como, por exemplo, por meio de programas que proporcionam uma melhor formação escolar e
abrem caminhos para um futuro melhor. Uma área importante do trabalho do Centro Saber Viver
está direcionada a ofertas culturais para jovens, como, por exemplo, arte, música, dança, teatro e,
principalmente, futebol. (Fonte: informe de imprensa)
Para mais informações sobre a turnê, acesse:
kinderkulturkarawane.de/2016/SaberViver/tourplan.htm
Mais informações: ewa.stachowicz@kinderkulturkarawane.de

