
INSCRIÇÕES ABERTAS

PARA ENCONTROS COM O GRUPO DE ESTUDOS QUE FOI FORMADO PARA ESTE PROJETO 

Em busca de novos caminhos para dança contemporânea de Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira

_____________________________________________________________________________________________

Objetivos e conteúdo do estudo:

O objetivo do estudo é indicar caminhos para a sustentabilidade dos artistas da dança contemporânea na 

cidade de São Paulo. O estudo resultará em uma publicação escrita em formato digital – que será 

disponibilizada gratuitamente para download -, composta por textos escritos  pelos integrantes do grupo, 

assim como informações levantadas durante a realização do estudo.  O resultado será apresentado 

também ao vivo, em um encontro público com os profissionais da área de dança e outros interessados. O 

conteúdo do estudo terá cinco temas principais, sempre com foco na dança: políticas  culturais. economia, 

sustentabilidade, gestão dos grupos e público.

A quem se destina:
Profissionais da área da dança e de outras áreas da cultura

Integrantes do grupo de estudos:

Christine Grainer - professora da PUC-SP, Sonia Sobral - gerente de artes cênicas do Itáu Cultural, Ana Carla Fonseca 

Reis - economista e diretora da Garimpo Soluções, Simone Zarate - diretora do IFOC observatório e formação 

cultural, André Fonseca - diretor da Projecta, consultor no planejamento e gestão de ações e os integrantes do grupo 

de Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira. 

Duração:

6 encontros

Data e local:

De 31 de março à 09 de junho de 2011 - às 5ªs feiras, das 14h30 às 17h30.  Localização: Vila Madalena

Inscrições

Os interessados deverão enviar, até o dia 23 de março, um e-mail para producao@dancacontemporanea.com.br, um 

resumo explicando como podem contribuir para este estudo e um mini-currículo, para que o grupo possa organizar o 

agendamento dos encontros da melhor maneira possível na tentativa de acolher a maioria dos pedidos.

Esse projeto foi contemplado com o 9º Edital de Fomento à Dança para o Município de São Paulo.
www.dancacontemporanea.com.br
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