
Música brasileira é tema de palestra
na Bolívia

O Centro Cultural Brasil-Bolívia recebeu, em 1 2 de de-

zembro de 201 7, a brasileira Chryslen Mayra, mestranda

em antropologia social pela UNICAMP, para a palestra

"Musical idades nos sertões do Brasil". Durante a oficina

foram apresentadas expressões culturais do centro-oeste

brasileiro como a manifestação rel igiosa "Folia dos Reis"

e a Catira, dança do folclore brasileiro em que o ritmo

musical é marcado pela batida dos pés e mãos

dos dançarinos.

Após a apresentação, um debate foi conduzido pela

convidada, em companhia de membros da "Associação

Departamental de Antropólogos de La Paz (ADA La

Paz)”, de ex-alunos do CCBB e da diretora do Centro,

El iane Pinheiro.
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Oficina de percussão "Ritmos Brasileiros" em Roma

A oficina de percussão "Ritmos Brasileiros" animou o Centro Cultural Brasil-I tál ia

em 1 4, 21 e 28 de novembro de 201 7. Nos três dias, o músico Stefano Rossini

apresentou vários ritmos de matriz afro-brasileira — como o samba e suas varia-

ções, o maracatu, o i jexá, o jongo — e técnicas de execução de alguns dos seus

instrumentos percussivos típicos.

Os encontros começaram com exposição teórica e exibição de vídeos sobre os rit-

mos, revelando suas origens e características. Em seguida, instrumentos como

caixa, agogô, surdo, alfaia, tamborim, xequerê e chocalho foram disponibi l izados

para os participantes e, após orientação, tocados em grupo, sob a condução de

Rossini.

BOLÍVIA

ITÁLIA

ESTADOS UNIDOS

Capacitação de professores é realizada
em Harvard

Em parceria com a Diretoria da "Cultural Agents Initiative"

da Universidade de Harvard, o Consulado-Geral do Brasil

em Boston organizou, em 1 6 de dezembro de 201 7, a ofi-

cina "Pre-Texts", de capacitação de professores de portu-

guês como língua de herança.

O encontro na Universidade de Harvard foi coordenado

pela professora do Departamento de Línguas e Literaturas

Românicas, Doris Sommer. Tem como base capacitações

promovidas pela universidade em inglês e espanhol em

Boston e outras cidades dos EUA e do mundo, e foi pela

primeira vez realizado em português. Pesquisas acadêmi-

cas e metodologias propostas por educadores como Paulo

Freire e Augusto Boal, bem como elementos de cultura

popular como a literatura de cordel, contribuíram para a di-

vulgação da cultura brasileira e para o intercâmbio de co-

nhecimentos entre os 25 professores presentes.



Acompanhe as notícias completas no portal da Rede Brasil Cultural
redebrasilcultural.itamaraty.gov.br

www.facebook.com/RedeBrasilCultural
Entre em contato conosco pelo e-mail redebrasilcultural@gmail.com
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CCB-Líbano dá início à programação
de 201 8

Em 1 9 de janeiro de 201 8, o Centro Cultural

Brasil-Líbano inaugurou a programação de 201 8

com o recital "Direção Sul", para acordeão solo,

pela artista alemã Maria Löschner, do Centro

Cultural alemão "Kulturzentrum" em Beirute. O

repertório foi de renomados compositores da

música clássica, como Bach e Haydn. Como

encerramento, foi interpretada a obra ‘Gudrun

and the maleficent’, do compositor brasileiro Gi-

ordano Bruno do Nascimento. Cerca de 80 pes-

soas compareceram à apresentação.

Em 201 7, foram realizados cinco eventos de

música clássica e jazz no Centro Cultural Brasil-

Líbano, em parceria com o Kulturzentrum, com

a presença de mais de 400 pessoas.

Centro Cultural Brasil-Nicarágua celebra a
Semana da Criança

Para celebrar a Semana da Criança, o Centro Cultural Brasil-Nicarágua (CCBN)

convidou, no dia 2 de dezembro de 201 7, a cooperativa de arte nicaraguense "El

Ceibo" para apresentação teatral. O objetivo da atividade foi incentivar fi lhos de

brasileiros e de nicaraguenses que estudam no Brasil a observar e apreciar a l iteratura

através de lendas e histórias infantis do folclore brasileiro.

Durante o encontro, o grupo "El Ceibo", com a participação dos professores do CCBN,

apresentou, em português, por meio de teatro de fantoches, as lendas do Saci-Pererê

e do Boitatá, para plateia de crianças e estudantes do Centro Cultural. Por fim, o

público participou de atividades de arte plástica e foi incentivado a produzir objetos

l igados às histórias do folclore brasileiro.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPELÍBANO

Dois eventos do "Café com Letras" no
CCB-São Tomé e Príncipe

O Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe foi palco de mais duas

edições do "Café com Letras", com a apresentação de obras das es-

critoras brasileiras Conceição Evaristo e Cecíl ia Meireles.

No dia 22 de novembro de 201 7, a 1 9ª sessão destacou o livro "Pon-

ciá Vicêncio", de Conceição Evaristo, apresentado pela Senhora

Maria de Lourdes Almeida Ramos Dias, empresária santomense e

estudante do curso de língua portuguesa da Universidade de São

Tomé e Príncipe (USTP). O público presente participou de intenso

debate sobre questões discriminação racial levantadas pela obra.

Em 6 de dezembro, o l ivro de poesias infantis "Ou isto ou aquilo", de

Cecíl ia Meireles, foi tema da 20ª sessão de Café com Letras, sob co-

ordenação de Silvia Mota, professora e diretora pedagógica da Es-

cola Internacional de São Tomé e Príncipe, instituição privada do 1 °

ciclo do Ensino Básico. Na apresentação, além de abordar a vida da

autora, um grupo de crianças recitou alguns poemas contidos na

obra que foram, em seguida, comentados pela professora.

Nas duas sessões, o público foi constituído por professores e estu-

dantes da USTP, além de personalidades locais.

NICARÁGUA




