CIRCUITO BATALHA DA RESENHA CENTRAL
Projeto LIC nº 388 | Valor solicitado R$ 99.960,00 Aprovado

Danilo Pierre Martins
E-mail: danilopierre@hotmail.com

Áera de enquadramento
[ Arte Popular ]
Cultura popular de rua, Roda Cultural de Freestyle, movimento Hip Hop.
Oficina Resenha Ritmo e Poesia, Oficina de Talentos;

Apresentação
- Circuito de 40 batalhas de Rimas realizados nas Terças Feiras de Novembro de 2019 á Agosto de
2020, mais 4 edições Especiais de Abertura e Encerramento.
- Oficina Resenha Ritmo e Poesia.
- Esse Circuito de Terça Feira gerará um movimento Cultural em nossa cidade abrindo
oportunidades da nossa cidade cravar de vez na historia do movimento Hip Hop.Nas Quartas Feiras
nossa Oficina Capacitaria e lapidaria novos talentos, usando o nosso espaço da Casa do Hip Hop.
- Seremos pioneira em Premiação com constância para os Campeões Semanais, abrindo oportunidades
para novos e antigos talentos.
- Iremos estimular a cultura para Famílias em um dia atípico, podendo mostrar que roda cultural
estimula o conhecimento histórico, cotidiano e de lutas.

Justificativa
Atualmente nossa cidade possui o 8º maior Canal de Youtube no Brasil o canal RESENHA CENTRAL com
mais de 155 mil Inscritos e mais de 14 milhões de visualizações,todo esse trabalho mesmo sendo
grande esta sendo feito de maneira precária em nossa cidade, iniciativas e recursos próprios
muito limitados ou sem recursos nenhum as vezes.
Esse incentivo deixara nosso trabalho profissional e com mais qualidade, podendo atingir mais
talentos e espectadores.
Utilização da Casa do Hip Hop como um local de ensino da Cultura, mostrar que o espaço esta
disponível com pessoas qualificadas

Objetivos do projeto
Colocar nossa cidade com uma das maiores nesse movimento cultural, onde através dessas batalhas
saem talentos musicais, talentos cênicos e outras profissões estimulada pelo incentivo a leitura
e estudos.
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Objetivo maior é poder alcançar de forma gratuita a população, e através da cultura proporcionar
entretenimento e conhecimento, fazer que tanto nossa Batalha como nossa Oficina seja uma
ferramenta usada para lapidar talentos e formar artistas.

Abrangência territorial
Nossa cidade , Mogi das Cruzes SP

Púbico alvo
Quantidade esperada: 16000
Nos 40 eventos semanais atingir uma media de 300 pessoas totalizando no ano uma plateia de 12
mil pessoas , mais 4000 pessoas nos 4 eventos Especiais com média de 1000 pessoas.
Atingiremos no final do projeto uma média de 16 mil pessoas
Oficina máximo de 20 alunos por dia aula nas Oficina

Resultados esperados
- Entreter e passar conhecimento através da Cultura de Rua ( Roda Cultural ), trazer
visibilidade para os artistas e premia los.
- Colocar nossa cidade como referência Nacional no Hip Hop.
- Formar novos talentos através da Oficina Resenha Ritmo e Poesia;

Produtos culturais
Serão Realizados filmagens e postadas em veiculo de divulgação;
Será realizado de 400 á 600 videos, com média de 10 minutos cada,
Todos distribuídos de forma gratuita via internet

Cronograma de atividades
Pré-produção | início: 01/10/2019 - fim: 31/10/2019

Produção | início: 01/11/2019 - fim: 25/08/2020

Pós-produção | início: 26/08/2020 - fim: 31/08/2020
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Ficha técnica dos principais integrantes
Nome

Função

Currículo

DANILO PIERRE
MARTINS

ADMINISTRADOR

Há 09 anos a frente de produção na cidade de Mogi das Cruzes, ficou de 2008 a
2015 na produção de eventos da Play Rock Produções executando shows e eventos
alternativos na cidade de Mogi das Cruzes, em 2017 criou a Batalha da Resenha
Central, batalha que atualmente esta em sua Edição 49 (27/08/19) que acontece de
Terça Feira no Parque Botyra, onde já recebeu muitos artistas de todo Brasil.
Responsavel por trazer pela Primeira Vez para Mogi Das Cruzes o Regional do
CPBMC ( Sendo somente 8 batalhas de 300 do estado todo ). Fundador do Time La
Calle Clã , time de Mcs que representam a cidade de Mogi das Cruzes nos desafios
pelo Brasil, na bagagem temos desafios no DF, ES, RJ. Atuante no meio cultural
como criador de conteúdo para canal funado por ele ¨Resenha Central¨
Aline Lecionou em 2019 na Cidade de Planaltina DF, o projeto (...) onde a mesma
aplicava conhecimento de linguagem, métrica, e flow. Aline, ou conhecida como Aline
Mc, é cantora e youtuber , com mais de 255 mil Inscritos, a mesma é um icone na
cena de batalhas de freestyle no Brasil.
Felipy conhecido como Produtor denominado *Chinelo*, atua como produtor em 2
grandes Studios da Zona Leste ( UMBEATS e CENTRAL REC ) Conhecedor de
produção musical, o mesmo aplicada seus conhecimentos em suas rotinas com a
banda (...) e o mesmo esta produzindo a Mix Tape de Grandes Artista como Mc Fael
e Aline Mc O mesmo já participou do projeto Social (...) que atingiu (...)

ALINE FLORENCIO Lecionadora
DA SILVA

FELIPY SANT
ANNA DO
SACRAMENTO

Lecionador

Contrapartida
Tipo

Descrição

SOCIAL

Oficina Resenha, Ritmo e Poesia Oficina onde ampliaremos o relacionamento da cultura Hip
Hop com a população da nossa cidade, Teremos um ambiente harmonizado com profissionais
qualificados onde capacitara todos os interessados a ingressar a nossa cultura
Apresentações de Batalhas de Mcs todas as Terças Feiras, de maneira de entretenimento e
vitrine para novos talentos

CULTURAL

Divulgação
Descricao

Forma de distribuição

Mídias Digitais | Redes Sociais

Será divulgada semanalmente pelo Canal da Resenha Central
e Instagram

Links
Descrição

URL

Canal da Resenha Central ( Youtube )
Instagram Resenha Central

https://www.youtube.com/channel/UC37dP6DcW__MOh6pmbaj
HDg/about?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/resenhacentral/

Resenha Central ( Facebook )

https://www.facebook.com/CanalDaResenhaCentral/

Trabalhos Felipy 1

https://youtu.be/jLY9rZPIS_I

Trabalhos Felipy 2

https://youtu.be/ERWKBVb9nU0
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Descrição

URL

Batalhas mais Antigas
Antiga rede social de divulgação de shows

https://www.facebook.com/events/terminal-central/seletiva-04-b
atalha-da-resenha-central/1843595912339652/
https://twitter.com/Shows_PlayRock

Canal da Aline Mc

https://www.youtube.com/channel/UCvi73wUtEs4-Nqq1_9jjtCA

Instagram da Aline Mc

https://www.instagram.com/_alinemc_/?hl=pt-br
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