Jornal do Brás

Oficina Terceira Idade abre extensa programação
07-Jul-2014

Oficina de Cinema: Um Olhar Poético sobre o bairro do Brás Coordenação: Ralph Friedericks 6/8 a 8/10 &ndash;
quartas-feiras &ndash; 14h às 17h Inscrições: 15/7 a 5/8 Seleção: primeiros inscritos 20 vagas Apresentação: 8/10
&ndash; quarta-feira &ndash; 14h Classificação: livre 30 lugares A atividade discutirá diferentes temas que envolvem
o bairro do Brás, desde o início da sua formação até os dias atuais, com o objetivo de aplicar a prática desse processo
investigativo na criação do roteiro e gravação de um vídeo-documentário. Ralph Friedericks é cineasta e fotógrafo, formado
em Publicidade e Criação pelo Mackenzie. Na França, estudou roteiro no Conservatório Europeu de Escrita Audiovisual de
Paris e fotografia com Michel Pourny.
3º Encontro de Corais Coordenação: Alessandro Ferreira
28/9 &ndash; domingo &ndash; 13h às 17h 200 lugares Local: Paróquia Bom Jesus do Brás: avenida Rangel Pestana,
1421 Reunido sete corais nesta terceira edição, o Encontro tem o objetivo de difundir e valorizar o trabalho realizado
pelos grupos de terceira idade. Na primeira parte do evento, apresentam-se o Coral da OMB, o Vida Nova, o Mix e o
Coral do Espaço de Convivência Fussesp (que participa pela primeira vez do Encontro). Na segunda parte, o Chiquinha
Gonzaga, o Amigos para Sempre e o coral formado na atividade de Canto Popular da unidade, que, juntamente com
todo o elenco do Núcleo Cênico-Musical &ldquo;Aboio &ndash; Um Canto&rdquo;, apresentam o espetáculo
preparado e realizado na programação do segundo trimestre. Alessandro Ferreira é graduado em Composição e
Regência pela Unesp. É integrante do Quarteto Pererê, que desenvolve pesquisas em música instrumental.
Gerson
Fontes é o coordenador da Oficina Terceira Idade
Atividades gratuitas Oficina Cultural Terceira Idade Avenida Rangel
Pestana, 2401 &ndash; Brás &ndash; São Paulo &ndash; SP. Outras atividades pelos fones 2292-7711 / 2292-7071 Email: terceiraidade@oficinasculturais.org.br
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