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aldo eleandro
E-mail: alldestar@hotmail.com

Áera de enquadramento
[ Artes Cênicas (Teatro, Circo e Outros) ]
projeto de percussão ,freestyle de futebol e malabares circo...

Apresentação
Futibarismo!!
*Intrrodução
Um numero onde o artista cria um jogo estudando o corpo e manipulando objetos em cena, se
divertindo em um mundo totalmente lúdico e imaginário.Mostrando uma pesquisa de circo ,futebol e
música em uma junção de coordenações e criatividades, dentro de um cenário que vai se
construindo aos movimentos dando um visual ao decorrer do número...
Apresentando uma pesquisa com três bolas grandes que desenrola contato e desenhos lúdicos.dai
entra uma bola de futebol..uma cena de três bolas nas mãos e uma de futebol nos pés
simultaneamente criando um jogo técnico tanto com as mãos e com os pés levando a uma viagem que
uni duas artes milenar (circo e futebol ) em uma atmosfera onde os sons movimentos de
manipulação com objetos sonoros formando a sonoplastia do ambiente.
E então acontecerá o momento em que será acrescentada a quarta bola o numero partira para uma
séries de lançamentos demonstrando controles e independência coordenações somada com
interatividade usando um banco de palco como demonstração de equilíbrio.
*objetivo
O objetivo é mostrar a arte e cultura do futebol brasilero unido com os movimentos lúdicos dos
malabares, juntando coordenação, equilíbrio e técnica de forma atraente e alegre.
apresentar uma pesquisa que acredito poder somar no cenário cirsense do nosso paiscomo
troca.Numero que vem a mostrar as tendencias da arte dos malabares abordando um campo mais de
novas ideias e criações.
*Publico alvo
Todo e qualquer lugar onde se houver espaço e iluminação para que possa ser realizado
adequadamente.
*Histórico do numero
número que tem sido apresentado em turnês pela Europa e Ásia como
Grécia,Turquia,Alemanha,Portugal,Polônia...etc.
*Mostras de circo
-Mostras de circo pelo Brasil como malabares Rio pela Petrobrás.
-mostra de circo JR malabares, revirada cultural SP, encontro Goiano de circo...etc.
*Festivais culturais
- Universo paralelo ( BA)
- Soul vision (SP)
- Respect music e cultura ( SP)
- Convenção de malabares e circo (Argentina)
- Convenção brasileira de malabares (POA)
- Sampa festival Anhembi ( SP )
- Rio festival gávea (RJ)...
*Programas de TV
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- Faustão se vira nos 30 Globo
- Gugu arte na praça SBT
- a noite é nossa Record
- você é o jurado programa do ratinho SBT
-Silvio santos artista até de baixo d’água SBT
- programa manhã gazeta Gazeta
*Tempo e duração: dez minutos
Aldo Eleandro sobral dias (malabarista arte educador )
Nome artístico Aldelean
e-mail alldestar@hotmail.com
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