NAÇÕES - CANTOS PARA COEXISTÊNCIA E PAZ
Projeto LIC nº 438 | Valor solicitado R$ 79.562,00 Reprovado

ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICATIVA DE MOGI DAS CRUZES
E-mail: musicativacoralmc@outlook.com
Representante: Laerte Martins (PRESIDENTE)
E-mail: laertmartins@hotmail.com

Áera de enquadramento
[ Música ]

Apresentação
O projeto terá como tema "NAÇÕES- CANTOS PARA COEXISTÊNCIA E PAZ". Coexistir com o próximo
através da Música, deixando de lado os preconceitos de raças, religiões e etnias. o Projeto
realizará oficinas de canto coral voltadas a crianças na faixa etária de 6 a 14 anos em parceria
com o Orfanato Lar Batista e com a comunidade local. Todo o repertório abrangerá canções
folclóricas do mundo de origens africanas, hebraicas, muçulmanas, etc, abordando os valores
humanos além da cultura musical de cada etnia.
O Projeto oferecerá de forma gratuita e aberta a professores, educadores, músicos e a
comunidade, uma Palestra sobre "Diversidade Cultural no Ensino Musical Infantil" e um Workshop
sobre a "Influencia da Cultura Afro-Brasileira na Musica de Concerto", visando ajudar a ampliar
a visão sobre a importância da cultura para o desenvolvimento social, cultural e ético da
sociedade. Faremos 2 concertos que marcarão o encerramento do Projeto, o primeiro sera realizado
pelos alunos das oficinas no próprio espaço cedido para as mesmas, e outro grande concerto no
Auditório do CEMFORP com Coral Adulto, Orquestra, e com os alunos das oficinas de canto coral,
executando um repertório variado de canções das diversas etnias do mundo. Aproveitando a "Semana
da Consciência Negra", será executado uma das principais obras voltadas a cultura afrobrasileira “Cantos Sacros para os Orixás” do compositor Ernâni Aguiar, enaltecendo a nossa
cultura e quebrando os tabus e preconceitos com a música afro e suas origens. Para a preparação
destes concertos, será realizado ensaios semanais com cada grupo separadamente e ao final, será
realizado 2 ensaios gerais com todos envolvidos para o Grande concerto de encerramento.
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