
 

De 28 de abril a 07 de maio a Prefeitura Municipal de Suzano, através da Secretaria Municipal de Cultura, realizará a "2ª Mostra de Dança de Suzano",

com o objetivo de reconhecer a importância das Artes na vida das pessoas, estimular,   incentivar e contribuir com as formações e produções de dança do

município de Suzano e Alto Tietê, além de fomentar público e levar entretenimento aos apreciadores desta arte. 

A Mostra está dividida em apresentações de diversas modalidades em palco aberto e no Teatro Municipal Dr.  Armando de Ré, palestras, rodas de

conversa, workshops e aulas abertas à população, além da Mostra Competitiva (realizada em parceria com a Promodança).

Todas as atividades da 2ª Mostra de Dança de Suzano serão gratuitas e serão oferecidos cachês para apresentações de solos, duos, trios e mais 14

trabalhos de conjuntos, destinados às participações das cidades do Alto Tietê.

 As Palestras / Rodas de Conversas, estão interligadas com as oficinas, fazendo parte da atividade da aula, mas poderão ser acompanhadas pelo público

interessado no tema sem prévia inscrição.

SOBRE AS INSCRIÇÕES

As inscrições para as participações nos workshops, apresentações de escola, grupos e bailarinos independentes, estarão abertas no período de 16 de

março a 07 de abril de 2022 e poderão ser acessadas pelo site www.culturadesuzano.com.br/editais, de segunda a sexta-feira das 10h às 19h. (após esse

horário o formulário será fechado e reaberto somente no próximo dia útil). 

http://www.culturadesuzano.com.br/editais


Caso as vagas sejam preenchidas, você receberá no final da sua inscrição o aviso “A SUA INSCRIÇÃO FOI ACEITA E VOCÊ ESTÁ NA LISTA DE

ESPERA” e caso ocorra alguma irregularidade  ou desistência você será chamado, seguindo a ordem do dia e horário, registrado pelo forms.

Em parceria com a Promodança a 2ª Mostra de Dança de Suzano acolherá a Mostra Competitiva, entre os dias 29/04 e 01/05 de 2022. A Secretaria de

Cultura de Suzano premiará as duas maiores notas de cada noite com o valor de R$500,00 para cada grupo. Caso você queira participar entre em contato

pelo Cel 11 97391-7196 com Maurício Oliveira.

Para mais informações, entre em contato pelo Whatsapp 4747- 4180

INSCRIÇÃO PARA AS OFICINAS

DATA AULA PROFESSOR(A) HORÁRIO PÚBLICO
ALVO

LINK DE INSCRIÇÃO

03 de maio Dança do Ventre e abordagem em Dabke Felipe Giusepe 17h as 18h Juvenil https://forms.gle/LHh9LBVS9riUmSZ9A

03 de maio Dança do Ventre e abordagem em Dabke Felipe Giusepe 20h as 21h Intermediário
e Avançado 

https://forms.gle/9jPoFKESSFWn2NWM8

04 de maio Ballet Clássico Valéria Mattos 15 as 16h30 Alunos do 3º e 4º
nível

https://forms.gle/ug3srqpGVtzxYn676

04 de maio Ballet Clássico Valéria Mattos 18h30 as 20h Intermediário
e Avançado 

https://forms.gle/93FF9X62yDhHKP6x7

05 de maio Street Dance André Rockmaster 20h às 21h Intermediário
/avançado a partir

de 15 anos 

https://forms.gle/NVBPRit9x1HzG7oF8

https://forms.gle/NVBPRit9x1HzG7oF8
https://forms.gle/93FF9X62yDhHKP6x7
https://forms.gle/ug3srqpGVtzxYn676
https://forms.gle/9jPoFKESSFWn2NWM8
https://forms.gle/LHh9LBVS9riUmSZ9A


07 de maio Dança Contemporânea Luiz Crepaldi e
Jéssica Fadul

(Integrantes do Balé
da Cidade de São

Paulo) 

8h30 às 10h Juvenil – Iniciante
e Intermediário 

https://forms.gle/dCjL4uD99FPae9xs9

07 de maio Dança Contemporânea Luiz Crepaldi e
Jéssica Fadul

(Integrantes do Balé
da Cidade de São

Paulo) 

11h30  às 13h Intermediário  e
avançado a partir

de 16 anos 

https://forms.gle/opNuvc86W5W72y3Z6

INSCRIÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES

APRESENTAÇÕES VAGAS LINK DE INSCRIÇÃO

Solo 10 https://forms.gle/xhpT32ZjmoURaRNM8

Duos ou Trios 6 https://forms.gle/E6uk6WP8skHbCXeN6

Inscrições de grupos/escolas do Alto Tietê - Conjuntos 14 https://forms.gle/kxLFtHtJVPpuoSy97

https://forms.gle/kxLFtHtJVPpuoSy97
https://forms.gle/E6uk6WP8skHbCXeN6
https://forms.gle/xhpT32ZjmoURaRNM8
https://forms.gle/opNuvc86W5W72y3Z6
https://forms.gle/dCjL4uD99FPae9xs9

