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Áera de enquadramento
[ Música ]
MUSICA: ALUNAS DE BATERIA DE ESCOLA DE SAMBA
DANÇA: AULAS E ENSAIOS PARA AS PESSOAS QUE FOREM DESFILAR NO CARNAVAL DE RUA DE TAIAÇUPEBA
ARTES CENICAS: TEREMOS ENSAIOS GERAIS PARA REPRESENTAÇÃO DO ENRREDO ESCOLHIDOS
ARTE POPULAR: CARNAVAL DE RUA, R

Apresentação
O projeto CARNAVAL DE RUA DE TAIAÇUPEBA, traz aos moradores, turistas e comerciantes da região
uma nova opção cultural, o carnaval de rua, com desfiles de blocos carnavalesco, marchinhas
infantis e terceira idade, carros alegóricos e bonecos gigantes, ex. (bonecos de Olinda).
A proposta é oferecer ao moradores num período de 10 meses, a partir de junho de 2016 a março de
2017 , 2 (duas) oficinas, uma carnavalescas, para criação de adereços, cenografia, figurino,
carros alegóricos, bonecos gigantes e outra musical onde serão criados os enredos, ensaios
gerais, aulas musicais e instrumentais para a formação de uma bateria carnavalesca.
As oficinas serão totalmente gratuitas e formadas por moradores do distrito e região, divididas
em duas turmas que poderão trabalhar em conjunto, podendo uma interagir com a outra, as pessoas
que quiserem participar das oficinas de Arte, poderão também participar das oficinas musicais e
vise-versa.
Os desfiles estão programados para acontecerem nos dias 25/02(sábado) das 19hs as 22hs e no dias
26/02 (domingo) das 14hs as 19hs, aberto ao publico, totalmente gratuitos, iremos percorrer um
trecho de 500 metros partindo da Rua: Antonio Pinheiro Nobre e seguindo ate a praça central,
onde será realizado a concentração dos blocos carnavalescos, na Rua: Guararema. Todos os ofícios
e autorização serão previamente encaminhados, para que tenhamos todos o acompanhamento das
autoridades responsáveis e oferecer aos participantes toda segurança no dia dos eventos.
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