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Vem
dançar
com
a gente!

Banco do Brasil apresenta e patrocina

7de Setembro
a 12 de Outubro
presencial e online

PROGRAMAÇÃO
7 de Setembro - Terça
16h

Jardim CCBB / Virtual

Palco Aberto 1

17h

Jardim CCBB

Aulão 1 - Petronio Paixão
- Dança Charme

11 de Setembro - Sábado
20h

Teatro CCBB

12 de Setembro - Domingo

O Homem na
Prancha

16h

Jardim CCBB / Virtual

Palco Aberto 2

17h

Jardim CCBB

Aulão 2
Diego Lemos - Jazz Funk

19h

Teatro CCBB / Virtual

O Homem na
Prancha

16 de Setembro - Quinta
Teatro CCBB
20h
17 de Setembro - Sexta

O Inquietante

20h

Teatro CCBB / Virtual

O Inquietante

16h

Jardim CCBB / Virtual

Palco Aberto 3

16h

Virtual

Amana - Dança
Para Bebês

17h

Jardim CCBB

Aulão 3
Dilo & Lenna - Dança Afro

19 de Setembro - Domingo

20 de Setembro - Segunda
20h

Teatro CCBB

21 de Setembro - Terça
20h

Teatro CCBB / Virtual

Depois do
Silêncio
Depois do
Silêncio

24 de Setembro - Sexta
20h

Virtual

15h

Jardim CCBB

Batalha All-Styles
Eliminatórias

17h

Jardim CCBB

20h

Apresentação do resultado da residência artística
de Márcia Duarte

Virtual

Lied Ballet - França

14h

Jardim CCBB / Virtual

Batalha All-Styles
Finais

17h

Jardim CCBB

Aulão 4
Hudson Olivier - Dancehall

Cinédanse - França

25 de Setembro - Sábado

26 de Setembro - Domingo

30 de Setembro - Quinta
20h

Virtual

01 de Outubro - Sexta
Virtual
20h

Coração Valente e
O Buraco
Nosotros - México

02 de Outubro - Sábado
Teatro CCBB
Agô
20h
03 de Outubro - Domingo
Jardim CCBB / Virtual Palco Aberto 4
16h
17h

Jardim CCBB

19h

Aulão 5 - Jô Gomes &
Gutemberg IDD - Passinho

Teatro CCBB / Virtual

Agô

05 de Outubro - Terça
Teatro CCBB
20h
06 de Outubro - Quarta
Teatro CCBB / Virtual
20h

Mamadook
Mamadook

07 de Outubro - Quinta

20h

Teatro CCBB

08 de Outubro - Sexta
20h

Teatro CCBB / Virtual

09 de Outubro - Sábado
Teatro CCBB
16h
17h

Virtual

Na Pegada Popular,
No Coração Do Brasil
Na Pegada Popular,
No Coração Do Brasil
Iracema
Juntoseseparados 8

10 de Outubro - Domingo
16h

Teatro CCBB

Iracema

17h

Jardim CCBB

Aulão 6
K-POP - Kai Hyden

12 de Outubro - Terça
Teatro CCBB / Virtual
16h

Iracema

SINOPSES
ÄGÔ - um solo de Cristina Moura

Duração: 60 minutos | Classificação indicativa: 12 anos
ÄGÔ, um solo de Cristina Moura, é um
compartilhamento de ideias, imagens, palavras e
movimentos. A vocação de ÄGÔ é lançar perguntas e
provocações, compartilhar pensamentos e conceitos.
O que acontece no mundo enquanto eu danço? –
essa pergunta é o ponto de partida desta criação e hoje o impulso
de Cristina Moura como criadora é o de compartilhar inquietações.
Agô evoca também futuro e ancestralidade, beleza e feiura, solidão e
esperança, imaginação, magia e concretude.

Amana – dança para bebês – Psoas e Psoinhas
Duração:30 minutos | Classificação indicativa: livre
Amana é uma palavra tupi-guarani que significa água
que vem do céu. O espetáculo de dança para e com
bebês de zero a três anos traz um pouco de nossa
ancestralidade, das gotinhas de nosso mar interno às
gotas que somos neste universo de possibilidades.

Ara Àiyé – Corpo da Terra – Kaled Andrade

Duração: 7 minutos | Classificação indicativa: livre
Ara Àiyé – Corpo da Terra exprime as relações fluídicas
entre o espaço e o sujeito, uma abertura para a
universalização de símbolos e sentidos, oriundos da
cultura afro-brasileira. O mês de agosto faz parte do
período de inverno seco do Centro-Oeste; esse mês é
compreendido dentro das religiões de matrizes africanas como o mês
de Obaluaiyê, também conhecido como Omolú, Orixá caracterizado
como detentor das pestes e da cura, também chamado de o Rei da
Terra na cosmogonia iorubana. A obra relata os atravessamentos
que esses símbolos produzem em convergência no momento da
performance do intérprete. Um olhar sobre as relações feitas com o
ambiente, buscando expressividade poética deste momento.

Buraco – cia. víÇeras

Duração: 21 minutos | Classificação indicativa: 14 anos
O Buraco é um ensaio performativo real, ficcional e
imaginado, trata-se de uma obra de dança que flerta
com o cinema, não pelo registro das imagens de uma
dança pessoal, mas pela possibilidade de expansão
das linguagens, onde é possível captar a intimidade
colocada com delicadeza, as coisas particulares vistas com atenção
e silêncio (preciosidades subjetivas), assim se aproximando do
documentário de criação, do documentário de invenção, entre outras
nomenclaturas que prioriza as subjetividades como ponto de partida
de criação.
Buraco é uma experiência cênica híbrida, que atravessa um território
cênico/ cinematográfico e busca desbordar fronteiras, mergulhando
assim na condição auto-biográfica de seus criadores e espectadores.
Neste lugar em que nos encontramos onde começa, ou melhor, o que
é real e o que é ficcional, faz da obra/experiência um ato de celebração
à pequenez do homem em seu devir existencial.
Buraco é uma dança da morte, é a espera de algo desconhecido,
ou a busca infinita pelo entendimento embrionário de nossas raízes
mais profundas. Onde esse corpo-mulher irá chegar enquanto escava
à terra? Será que escava a si mesma numa busca incessante de
entendimento? Onde essa dança irá chegar?

Cinesia – Flyer Cia de Dança

Duração: 4 minutos | Classificação indicativa: livre
Cinesia é uma coreografia que, entre tantas opções,
traça um paralelo entre corpo, vida e velocidade, e
busca solidificar o mover. É um convite para adentrar
nesse mundo vivo, respirado, doloroso e intenso do
movimento.

Coração Valente – solo em decomposição –
Katiane Negrão

Duração: 6 minutos | Classificação indicativa: livre
Em posição me recomponho. Visito a areia como
quem procura meus espaços mais internos, partículas
ancestrais, dissoluções possíveis. Entre limites e
finitudes, nutrir-me da ciclicidade de ser porosa, ao
mesmo tempo que poeira de estrela.

La Cumparsita – Cia Fuerza Tanguera

Duração: 4 minutos | Classificação indicativa: livre
A música “La Cumparsita” é um clássico que não pode
faltar em um espetáculo de tango e geralmente serve
para encerrar o show com chave de ouro. Assim, a
primeira coreografia do Fuerza Tanguera foi sobre essa
música, que hoje é o forte da companhia. Carregada de
dramaticidade, sensualidade e força, essa coreografia vai deixar você
sem fôlego.

Depois do Silêncio – Arteviva Produções
Artísticas

Duração: 60 minutos | Classificação indicativa: livre
No palco, silêncios, gestos e ausências falam mais que
palavras no espetáculo “Depois do Silêncio”, narrativa
inclusiva emocionante que reúne teatro, dança e libras,
com direção de Eliana Carneiro e Rogero Torquato. O
espetáculo é baseado em fatos da vida de Helen Keller (1880-1968),
que perde a sua visão e audição com poucos anos de idade e vive
em um mundo totalmente apartado até a chegada da professora
Anne Sullivan. A partir do encontro, Anne começa a árdua tarefa de
ensinar libras tátil e fazer com que Helen aprenda a se comunicar com
o mundo exterior. A montagem conta com três atrizes/dançarinas
em cena que se expressam por gestos, sons, movimentos, palavras
e, simultaneamente, em libras, tornando a apreciação inclusiva para
surdos. Camila Guerra e Naira Carneiro interpretam Anne Sullivan e
Helen Keller, respectivamente, e Renata Rezende (atriz surda) traz ao
palco um contexto atual e autobiográfico, criando um contundente
diálogo paralelo entre as personagens de 1890 e os dias de hoje.
O objetivo é mostrar que muitas das angústias e dificuldades de
acessibilidade continuam as mesmas nos últimos 100 anos.

Desabrigo – Rodrigo Cruz Cia de Dança

Duração: 3 minutos | Classificação indicativa: livre
A obra faz uma reflexão sobre as relações humanas
na atualidade – sobre estar próximo e ainda assim
não estar conectado. De forma poética, o coreógrafo
propõe um jogo na cena em que dois corpos estão
em constante busca um pelo outro, mas também em
constante desencontro. É como duas cargas elétricas exercendo
forças entre si, ora sendo uma força de atração e ora sendo uma força
de repulsão. Assim, as personagens buscam abrigo emocional um
no outro, porém, nessa caçada vulnerável e não correspondida seus
corações se perdem em seus próprios devaneios.

Existindo – Fabiana Vintem

Duração: 4 minutos | Classificação indicativa: livre
A ideia da existência de outra pessoa dentro de
mim que se tornou real. Ela como um ser, profundo,
cauteloso, assustador, presente (espaço) e apaixonante
tomou conta do meu tempo, minha estabilidade, meus
pensamentos, se tornando presente (tempo). Espero
que ela permaneça aqui, EXISTINDO. Usar o criativo como estímulo da
própria liberdade. Vulnerabilidade é Poder!
Espaço Sonhos Presente Movimento Sensação Existência Eu
Existindo.

Faniquitos Lânguidos – Marcos Davi

Duração: 5 minutos | Classificação indicativa: livre
Um cansaço inerente, uma moleza do corpo parece
determinar permanentemente qualquer esboço de
qualquer constituição espontânea. Só que energias
represadas, talvez fartas de modorra e burguesia,
esporadicamente, tomam forma de repente, sem razão
aparente, despropositadamente. Uma quebra repentina do ritmo das
coisas como forma de resistência ao igual e ao confortável. Dançase, por vezes, imbuído de uma liberdade aérea e aquífera que tenta
fugir do hábito do corpo e da respiração; a tentativa nunca é contínua
ou exitosa, instala-se, pois, um ciclo que torna tudo muito lânguido e
desistente.

Iracema – Rosa Primo

Duração: 30 minutos | Classificação indicativa: livre
Iracema é um espetáculo de dança voltado para o
público infantil que parte da personagem feminina do
romancista cearense José de Alencar para pensar e
discutir questões que atravessam a figura da mulher,
bem como o sentido de sua presença como parte dos
povos originários do Brasil no passado e no presente. Mais do que
contar a história de Iracema, nesse espetáculo iremos juntos imaginar
que outras histórias de Iracema podem ser dançadas.

A Alegria do Shaaby Street – Jalila Najla Cia de
Dança do Ventre

Duração: 4 minutos | Classificação indicativa: livre
Uma apresentação rica de alegria, companheirismo
e sintonia. Para a professora Jalila Najla, o Shaaby
Street representa a união, amizade e uma entrega de
emoções, o qual todas dançam juntas em um mesmo
propósito: de serem felizes sem julgamentos. É com muito orgulho que
a Cia da Jalila mostrará essa cultura, encanto, magia e amor por esta
arte milenar incrível chamada de Dança do Ventre.

JUNTOSeSEPARADOS 8 – Anti Status Quo
Companhia de Dança

Duração: 35 minutos | Classificação indicativa: livre
JUNTOSeSEPARADOS 8 é uma performance em
videoconferência ao vivo e on-line. Nove bailarinos,
mediados pelas telas dos seus computadores
pessoais, utilizam diversos objetos, recortes de revistas
e recursos tecnológicos para interagir em um ambiente multitelas de
um aplicativo de reuniões virtuais. Um jogo de imagens e significados
que reflete sobre mudanças de paradigmas e os paradoxos da
situação que vivemos. Concebido no contexto de isolamento social
imposto pela pandemia, todo o trabalho é realizado em tempo real
sem nenhum trabalho de pós edição. Uma crônica visual, artesanal,
low fi, doméstica, fragmentada, precária e lúdica do momento onde o
ponto de partida é o corpo na relação com as telas e os dispositivos
tecnológicos em busca por uma nova subjetividade que dê conta do
agora.
Estreou em abril de 2020 no Festival online NO SEU QUADRADO, em
Brasília-DF, e no MID será apresentada a sua 8ª versão. Este trabalho
é uma improvisação dirigida e carrega em seu título um número. Toda
vez que é apresentado, a nova versão é diferente e possui novos
elementos, novas abordagens temáticas e novos recursos que o
atualizam com o momento que estamos vivendo, sempre sem perder
sua identidade.

Lied Ballet – Thomas Lebrun - França

Duração: 70 minutos | Classificação indicativa: 12
O espetáculo, apresentado em três atos, une duas
grandes referências do período romântico em
roupagem atual: o Lied, palavra de origem alemã e
de gênero neutro, que representa a música erudita
cantada sobre poema estrófico, e o Ballet. Os temas
românticos Lieder são transformados em movimento, criando uma
escrita coreográfica que começa com mímica e termina em abstração.
No final, tudo se conjuga em um grande coro desafiando gêneros e
categorias, expressando fundamentalmente a confiança do artista
no corpo dançante. No palco são oito dançarinos que, juntos, fazem
de si um legado coreográfico e musical. Utilizando letras de música
como compasso, e de fato como a principal fonte da composição
coreográfica, este novo trabalho brinca com tendências passadas,
flertando com a narrativa ou com a composição formal do ballet e
deslizando em direção aos temas melódicos íntimos do romantismo.

Mamadook – Foco Cia de Dança

Duração: 50 minutos | Classificação indicativa: 16 anos
Mamadook é uma obra que traz a ressignificação da
figura feminina na contemporaneidade. Ao revisitar a
força opulenta e a primordialidade da conformação
matriarcal, nota-se a necessidade de ressaltar o lugar
e a robustez da mulher na sociedade moderna. A
exaltação da figura feminina dar-se-á por um ritual contemporâneo
onde renasce a representatividade matriarcal que sugere a importância
da equidade, da liderança e do lugar da mulher na sociedade, sendo
este o que ela escolher. Mamadook tende a romper o emaranhado
desrespeitoso no qual incansavelmente a figura feminina é colocada,
e suscitar a poderosa divindade guardada em cada mulher. De forma
que torne translúcida a mulher visceral e forte, a ser evidenciada e
venerada.

Matrizes – FaBGirl/BSBGIRLS

Duração: 9 minutos | Classificação indicativa: livre
Matrizes é protagonizado pela artista FaB’Girl, que une
Capoeira e Breaking, com música de percussão ao vivo
da Orquestra Nzinga do grupo de Berimbaus (grupo
de capoeira angola Nzinga-DF). Uma apresentação
intimista e marcante que conta uma narrativa ancestral
que perpassa FaBGirl por meio do encontro da arte urbana do Hip
Hop e da cultura negra Afro-Brasileira, para além da similaridade dos
movimentos e história de artes de tempos diferentes, mas que tem
uma mesma raiz.

Meraki – Sista Máfia Crew

Duração: 4 minutos | Classificação indicativa: livre
Primeiro trabalho coreográfico da Sista mafia crew,
MERAKI tem significado de colocar a alma, criatividade
e amor em algo. Com esse título temos o intuito de
mostrar a cultura urbana, o amor à arte e a força da
mulher no hip hop.

Na Pegada Popular no Coração do Brasil
Transições – Companhia de Dança e Artes

Duração: 47 minutos | Classificação indicativa: livre
Segunda obra que a Cia. insere em seu legado
artístico, que caracteriza bem as vivências dos
bailarinos que compõem o Grupo. São abordadas
situações históricas, desde a passagem dos Retirantes
até a rotina corriqueira de uma moça sonhadora que ocupa os espaços
físicos da cidade que deu origem à capital do Brasil, Planaltina.
Por meio das vertentes das danças populares como Frevo, Coco,
Cavalo Marinho, Baião, Xaxado, Caboclinho, podemos perceber de
forma clara alguns encantos, entre as farras de Mateus e Bastião,
se encontra a arte viva e singela, com tantos formatos e gestos. A
proposta visa fortalecer a cultura nordestina por meio de coreografias
que mesclam danças regionais e a dança contemporânea.

Nosotros – Cia Moving Borders – México

Duração: 55 minutos | Classificação indicativa: livre
Conta a história de quatro jovens vivendo em um típico
bairro mexicano, de maneira leve e com senso de
humor. Utilizando recursos de jogos extremos, luta livre,
futebol, videogames e improvisações com os típicos
apitos mexicanos, os artistas mostram ao público
como o homem no México tem que enfrentar seu papel masculino na
sociedade e a fragilidade desse papel. Também é possível observar
como a amizade se converte em uma relação íntima, sentindo-se como
uma família. A coreografia recebeu diferentes prêmios no México e
em outros países, entre os quais o Prêmio Nacional de Coreografia de
México (INBA-UAM) e o Concurso Internacional de Coreografia “No
Ballet” e Prêmio do Público, ambos na Alemanha.

O Fantasma da Ópera – Backstage

Duração: 4 minutos | Classificação indicativa: livre
Inspirado no famoso musical “O Fantasma da
Ópera”, esta coreografia apresenta uma releitura
contemporânea de danças unindo estéticas
como o Vogue, Waacking e o Street Jazz aliado à
dramaticidade da música conhecida mundialmente em
uma versão moderna e surpreendente.
A interpretação é de tirar o fôlego nesta coreografia produzida pela
dançarina e coreógrafa Raio de Sol. Idealizada inicialmente para
o espetáculo “Musicais” da Backstage Dance Center, em que as
coreografias fizeram referência a musicais famosos da Broadway,
este número se destaca pela originalidade, técnica e irreverência dos
dançarinos.

O Homem na Prancha – Edson Beserra

Duração: 45 minutos | Classificação indicativa: 12 anos
Nesta peça de dança, a difusão como qualidade
de movimento, o cambalear das águas e do vento,
a névoa e a utilização das cores, são os frutos
colhidos sob a influência dos trabalhos do pintor
William Turner. Por sua vez, o personagem principal
do conto do escritor Guy de Maupassant – O Horla – empresta
texturas de angústia e desconforto físico de sua experiência com o
sobrenatural à movimentação do intérprete, gerando uma atmosfera
de sonho e ilusão. Uma dramaturgia dançada que se estrutura a partir
dos encontros entre o artista, a obra e o apreciador. Corpo negro,
memorial, antropológico, ancestral.

O Inquietante – Marcos Katu Buiati

Duração: 35 minutos | Classificação indicativa: 12 anos
O INQUIETANTE é uma investigação poética que
surge do contato com aspectos de uma subjetividade
que emerge sem que se queira, que aparece, muitas
vezes sem que se tenha controle. O trabalho se pauta
na dramaturgia que surge da zona fronteiriça entre
esta subjetividade-corpo e o Minotauro, buscando pensá-lo hoje, não
como personagem mítico, mas como catalisador de questões que se
tornam urgentes pra mim: morte, finitude, risco, sexualidade, nudez,
metamorfose, superação. Revisitar, transformar e dar corpo a esse
monstro é o propósito dessa deriva. Monstro-corpo-potência como
vetor de experimentações cotidianas, pessoais e coletivas.

Os Segredos do Matulão – Transições
Companhia de Dança e Artes

Duração: 3 minutos | Classificação indicativa: livre
“Diário de um Dançarino”
Matulão recupera nossas raízes,
Coloca seus produtos em feiras solidárias,
Que se comprometem com outro tipo de visão,
Com um consumo nada voraz e com a retomada
Da ideia de beleza que vem do natural, do feito à mão.
Celeiro das grandes artes populares do Brasil, o Nordeste traz consigo
seus costumes e tradições galgadas de pureza e musicalidade. Por
meio desses seus significados, o matulão tem a funcionalidade de uma
trouxa improvisada utilizada para carregar objetos pessoais.
Com base nisso, essa composição coreográfica vislumbra a releitura
do matulão, que é o grande esconderijo das vertentes musical e da
corporeidade.
Representado por um matulão humano, desfrute do que a cultura
popular nordestina tem de tão sagrado e importante para a história da
dança no Brasil e sua contemporaneidade.

Pesquisa Continuada de Queda e
Recuperação Transposto Coreográfico

Duração: 3 minutos | Classificação indicativa: livre
Este solo é um trabalho em contínua lapidação e traz
como base de experimentação técnicas de quedas e
amortecimento de quedas, técnicas oriundas das artes
marciais e das danças urbanas. Em termos simbólicos
este trabalho aborda as diversas quedas que vêm ocorrendo na
sociedade. A primeira delas é o próprio estereótipo de força e
autonomia do masculino. Segundo plano retrata questões inerentes a
qualquer fazer humano, onde existem pontos altos e baixos, podendo
ser essas baixas o próprio impulso para novas possibilidades e riscos.
Terceiro, pode-se entender sobre a inconsistência de quem tenta se
mover sozinho, independente de outros e outras, por mais que se tente
seguir só, em algum ponto não nos sustentamos só e aí se incorre em
uma nova queda.

SEMUTSOC – Corpus Entre Mundos

Duração: 7 minutos | Classificação indicativa: livre
O espetáculo contextualiza os ciclos da vida e como
a esperança nos motiva a buscar o prazer por viver.
A vontade de ser e estar verdadeiramente consigo
sem esquecer do outro, e como precisamos dessa
conexão para existir. Um espetáculo que está em
construção, com a ideia de levar para cena a “felicidade” e que com
essa pandemia se potencializou na importância de estar com o outro e
de estar presente no aqui e agora.

The Cinédanse Collection – Amala Dianor
Compagnie – França

Classificação indicativa: livre
Em janeiro de 2021, Amala Dianor mergulhou no
espaço da Villa Savoye, uma casa modernista nos
arredores de Paris projetada por Le Corbusier, para
fundir os estilos de dança urbana, contemporânea e
africana. Contou com a colaboração do artista Grégoire
Korganow. Dianor adaptou a coreografia de Man Rec (“Only Me” em
wolof) e a transformou em Nioun Rec (“Only Us”), a primeira obra de
uma série de filmes de dança intitulada CinéDanse. Acompanhada da
dançarina Nangaline Gomis, a coreógrafa apresenta neste filme uma
criação única em site-specific com as paredes de uma peça icônica da
arquitetura moderna.

Tudo é pó (o começo de alguma coisa) –
Rafael Quintas

Duração: 6 minutos | Classificação indicativa: livre
A coreografia foi montada como uma estrutura, sem
formações. Os/As dançarinos/as sabem suas deixas
musicais e posições para partes de grupo. A única
regra é “não existe escolha errada”. Os/As dançarinos/
as têm liberdade para brincar com diferentes texturas,
tempos, direções, intenções e musicalidade durante a coreografia.
Gratidão a todo o elenco pela exploração e criatividade, por terem
a mente aberta e serem livres. Quando as pessoas estão livres para
fazerem o que amam, a magia acontece em uma estrutura sem forma.

Zambra Goddesses – Deusas da Lua

Duração: 4 minutos | Classificação indicativa: livre
A Zambra Flamenca ou Zambra Gitana, também
conhecida como Zambra Mora, é uma evolução de
antigas danças mouras. Surgiu entre os ciganos de
Granada (Andaluzia) onde a música possui fortes
indícios da música árabe na melodia da guitarra
espanhola. A Zambra é hoje uma potente atração
turística e acontece em grutas (cuevas) de Sacromonte, bairro de
Granada – Espanha. A apresentação simula um show artístico em uma
cueva voltada para turistas e apreciadores da arte.

ATIVIDADES
ESPECIAIS
PALCO ABERTO 1
• Corpus Entre Mundos - SEMUTSOC;
• Rafael Quintas - Tudo é Pó (O Começo de Alguma Coisa);
• Transposto Coreográfico - Pesquisa Continuada de Queda e
Recuperação;
• FaBGirl/ BSBGIRLS - Matrizes;
• Flyer Cia de Dança - Cinesia;
• Transições Companhia de Dança e Artes - Na Pegada Popular, No
Coração do Brasil (trecho curto).

PALCO ABERTO 2
• Jalila Najla Cia de Dança do Ventre - A Alegria de Shaaby Street;
• Rodrigo Cruz Cia de Dança - Desabrigo;
• Kaled Andrade - Ara Àyé - Corpo da Terra;
• Cia Fuerza Tanguera - La Cumparsita;
• Backstage - O Fantasma da Ópera

PALCO ABERTO 3
• Deusas da Lua - Zambra Goddesses;
• Corpus Entre Mundos - SEMUTSOC;
• Marcos Davi - Faniquitos Lânguidos;
• Kaled Andrade - Ara Àyé - Corpo da Terra;
• Flyer Cia de Dança - Cinesia

PALCO ABERTO 4
• Sista Máfia Crew - Meraki;
• Fabiana Vintem - Existindo;
• Transições Companhia de Dança e Artes - Os Segredos do Matulão;
• Rafael Quintas - Tudo é Pó (o começo de alguma coisa);
• Backstage - O Fantasma da Ópera

MID 2021 - AULÕES DE DANÇAS
Duração: 40- 45 minutos | Classificação indicativa: livre
Proporcionar ao público do CCBB e do MID a experiência de ter
contato com diversas modalidades de dança, esta é a ideia!
Os aulões permitirão ao público presente possibilidades de escolha
do estilo de dança a experimentar. Serão oferecidas 6 (seis) aulas, que
serão realizadas a céu aberto e respeitando o distanciamento entre
os participantes, como incentivo à política de isolamento social ainda
vigente no Distrito Federal. As atividades terão duração entre 45-50
minutos, e serão realizadas no Palco Externo do CCBB. É só chegar e
se juntar aos dançarinos!
Aulão 1 - DANCE CHARME - Petrônio Paixão
O charme é uma manifestação cultural típica do município do Rio de
Janeiro, caracterizada por bailes que ocorrem, geralmente, nas zonas
norte, oeste e centro da cidade. A dança charme é o nome dado à
sequência de passinhos sociais que os charmeiros executam enquanto
ouvem o DJ tocando nos Bailes Black do Rio.
Aulão 2 - JAZZ FUNK - Diego Lemos
Jazz funk é a junção das danças urbanas com o jazz, voltado para
um lado mais comercial e performático. É o principal estilo de dança
usado em videoclipes, shows e performances de cantoras pop.
Aulão 3 - DANÇA AFRO - Dilo & Lenna
A dança afro-brasileira foi originada a partir da dança das tribos
africanas e apresentou crescimento durante o período colonial no
Brasil, quando era praticada pelos escravos. Também teve grande
influência de tribos indígenas brasileiras.
Aulão 4 - DANCEHALL - Hudson Olivier
Surgido nos guetos da Jamaica na década de 1970, o dancehall é
derivado do movimento reggae em mescla com a música eletrônica.
Com estilo próprio de movimentação, são explorados movimentos de
tronco, quadril e braços durante as aulas.
Aulão 5 - PASSINHO - Jô Gomes & Gutemberg IDD
A dança nasceu na Zona Leste de São Paulo, sendo originalmente
dançado ao som do funk carioca e se caracterizando por um
movimento coordenado e – principalmente – rápido dos pés e das
pernas. Tendo como base o funk, já popular em todo o país, e trazendo
um jeito próprio de dançar, o passinho hoje já tem mais de 200 mil
vídeos lançados
Aulão 6 - K-POP - Kai Hyden
Febre entre crianças, adolescentes e jovens, o K-POP surge da cultura
popular coreana e deriva de variados estilos musicais ocidentais,
dentre eles a black music, pop norte-americano, rock, jazz, R&B e
country.

BATALHA ALL STYLE
Uma das novidades da programação 2021, o evento faz um convite
para dançarinos de diferentes estilos de dança street duelarem
entre si. A disputa promete ser regada de identidade, ousadia e
contemporaneidade. A modalidade nasce com o intuito de oferecer um
ambiente livre, onde os competidores desafiam a si mesmos e seus
oponentes através de criatividade, musicalidade, variação de ritmos e
estilos.
A Batalha All Style se enquadra na diversidade mostrando o amplo
cenário dançante do Distrito Federal e vem consolidar os valores
propostos pelo Movimento Internacional de Dança MID. O evento
será dividido em três etapas: Fase de inscrição e seleção via internet,
eliminatória presencial e a grande final que reunirá 16 competidores.

www.movimentoid.com.br
www.bb.com.br/cultura
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