ORQUESTRA SABAÚNA
Projeto LIC nº 317 | Valor solicitado R$ 65.300,00 Aprovado

Marcelo Garcia Antenucci
E-mail: marcelomq142@gmail.com

Áera de enquadramento
[ Música ]
Cultura Popular
Patrimônio Cultural

Apresentação
Formação de uma Orquestra em Sabaúna, distrito cultural e turístico de Mogi das Cruzes.
Será composta por instrumentos de sopro e percussão, como objetivo de resgatar a música popular
brasileira.
As apresentações da Orquestra serão em Mogi das Cruzes, sendo os locais Sabaúna, Botujuru,
Taiaçupeba e Quantinga.

Justificativa
O Projeto será um divisor de águas para o distrito de Sabaúna, a formação da Orquestra além de
integrar e formar nossos jovens e adolescentes mostrará a todos os talentos que o distrito e
Mogi das Cruzes possui.
Resgatar a cultura de um local riquíssimo culturalmente que hoje está adormecido
Mostrar ao público a música popular brasileira através de uma maravilhosa Orquestra

Objetivos do projeto
Oferecer aulas gratuitas de música, assim trazendo jovens e adolescentes ao mundo da cultura
brasileira. Contemplado o público com apresentações de qualidade e originalidade

Abrangência territorial
Mogi das Cruzes
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Púbico alvo
Quantidade esperada: 2020
Público Alvo 20 alunos
Público Estimado
Escolas Públicas 1200
Sábado de Aleluia 500
Apresentação Final 300

Resultados esperados
O resultado esperado através do Projeto Orquestra Sabaúna é a formação de novos músicos e
oferecer música de qualidade ao Distrito de Sabaúna e ao Município de Mogi das Cruzes e região.

Produtos culturais

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 20/08/2018 - fim: 31/08/2018
1

Contratação da Equipe: Regente, Monitor de Percussão, Monitor de Metais, Contador

2

Aquisição de Instrumentos

3

Aquisição de Camisas do Projeto

4

Planejamento e elaboração das aulas

Produção | início: 03/09/2018 - fim: 04/05/2019
1

Inicio das Atividades

2

Contratação de Transporte para as apresentações

3

Contratação de fotografo para registro de apresentações

4

Apresentações em Escolas Publicas de Mogi das Cruzes Sabaúna, Botujuru, Taiçupeba, Quatinga

5

Apresentação no Sábado de Aleluia de Sabaúna

Pós-produção | início: 06/05/2019 - fim: 22/05/2019
1

Apresentação Final

2

Reunião da Equipe com a comunidade para avaliar o projeto

3

Prestação de Contas
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Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Currículo

Marcelo Garcia
Antenucci

Produtor/Diretor
Artístico

Formação Acadêmica em Administração de Empresas pela Universidade Braz
Cubas, morador de Mogi das Cruzes desde 1995, com residência no Distrito de
Sabaúna. Membro da Sociedade Amigos de Sabaúna desde 2012, atual gestão
ocupando o cargo de secretário. Presente na organização e elaboração de atividades
culturais, socioeducativas e de lazer em Sabaúna desde 2010 Um dos fundadores e
gestores do Bloco carnavalesco Sem Freio, presente em atividades culturais em
Sabaúna desde 2012. Membro integrante da organização do Carnaval Cultural de
Sabaúna nos últimos anos, carnaval pelo qual procuramos manter a tradição e
originalidade da cultura do Distrito e os seus famosos Bonecos Gigantes. Membro da
comissão organizadora do Sábado de Aleluia e atuante na elaboração desde 2009.
Há três anos o evento tem o tema Malhação do Zika (Aedes) desde então tornou-se
um evento não apenas cultural e de lazer para o Distrito e município de Mogi das
Cruzes, mas também de conscientização sanitária, educativa e principalmente de
integração de toda comunidade no dia da Malhação. Pela Sociedade Amigos atuante
na elaboração e colaboração no Festival de Inverno Serra do Itapety de 2012 e 2013
de Sabaúna, evento organizado pela Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes
Ainda pela Sociedade membro integrante dos últimos Aniversários do Distrito de
Sabaúna, Primavera Solidária, Dia das Crianças, Cantata de Natal e Natal das
Crianças. Parceiro cultural da Associação Nacional de Preservação Ferroviária e da
Estação Cultural de Sabaúna na Feira de Antiguidades, Festival do Cambuci,
Concurso de Marchinhas de Sabaúna, Encontro de Autos Antigos

Contrapartida
Tipo

Descrição

SOCIAL

Aulas e materiais gratuitos

CULTURAL

Com a Orquestra teremos o resgate e manutenção da cultura popular e proporcionar música de
qualidade a população

Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

Folder A4 dobrado

Distribuição no dia das apresentações Divulgando os
apoiadores e contando sobre a Orquestra Sabaúna
Para divulgar os apoiadores e contar sobre a Orquestra
Sabaúna
Convidando o público para apresentação e divulgando os
apoiadores
Camisa utilizada nas apresentações divulgando o projeto e
seus apoiadores

Banner
Cartaz
Camisa da Orquestra

Links
Descrição

URL

Bloco Sem Freio

https://www.youtube.com/watch?v=wUWHg7eVhug
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Descrição

URL

Bloco Sem Freio

https://www.youtube.com/watch?v=upi899ZasJE

Sabado de Aleluia

http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/diario-tv-1edica
o/videos/v/sabauna-tem-malhacao-de-judas-na-semanasanta/2489042/
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2016/03
/malhacao-do-judas-em-sabauna-tem-combate-ao-aedesaegypti.html
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/comerc
iantes-e-criancas-de-sabauna-em-mogi-preservam-tradicao-demalhar-bonecos-de-judas.ghtml
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/diario-tv-1edica
o/videos/t/edicoes/v/carnaval-de-sabauna-tera-banda-experime
ntal-e-publico-pode-se-inscrever-para-participar/3879884/
http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/videos/t/diario-t
v-1-edicao/v/carnaval-de-marchinhas-toma-conta-do-distrito-desabauna-em-mogi-das-cruzes/3972516/

Malhação do Zika (Aedes)

Malhação do Zika (Aedes)

Banda Sabaúna

Carnaval Cultural de Sabaúna
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