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a 15ª EDIÇÃO DO FESTIVAL KINOARTE DE CINEMA, uma realização da Kinoarte (Iinstituto de Cinema e Vídeo
de Londrina), tem como objetivo principal trazer para Londrina o que de melhor foi produzido no cinema brasileiro
tanto no formato curta-metragem, quanto no formato longa-metragem nos últimos anos.A idéia para 2013 é
contato@kinoart
(43) 3037-8886
ampliar a programaçõa do Festival: serão 10 dias de exibição em diversos pontos da cidade, o que pode atingir
e.org
um público estimado de 10 mil espectadores, consolidando o Festival Kinoarte de Cinema como o evento mais
importante desse segmento no Paraná. Alem de ampliar o circuito de exibição alternativo (escolas, empresas,
Instituições de ensino superior e pontos estratégicos da cidade), queremos cada vez mais integrar o cinema ao
dia-a-dia da cidade, exibindo também filmes em locais de fácil acesso para o público.
42.000,00
Realizar a nona edição do Festival Literário de Londrina - Londrix 2013, dando continuidade ao projeto iniciado
em 2005. Nesta edição o Festival terá como DIÁLOGOS LITERÁRIOS:Brasil & América Latina. Organizado em
festivalliterariod forma de debates, palestras e apresentações. Participarão do evento autores dos países vizinhos:
(43) 3327-5909 elondrina@bol.b Argentina,Colombia e Chile. Além dos convidados nacionais e autores locais. A idéia é propiciar a oportunidade
3344-5998
om.br
de intercâmbio de experiências criativas na literatura e de referências estéticas entre público e autores de
Londrina com as produções latino-americanas.
42.000,00
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Propõe-se a complementação do processo de recuperação cenográfica da locomotiva Baldwin Tenwheeler e seu
tender de abastecimento, fabricada em 1910, cedida a Universidade Estadual de Londrina (UEL) para exposição
no pátio do Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss (MHL), como parte do acervo visitável do município,
mediante pesquisa e aquisição e/ou confecção de peças faltantes na máquina e a publicação dos resultados
alcançados. A locomotiva, que atualmente está passando por processo de restauração cenográfica com apoio do
PROMIC, já pertenceu a extinta Companhia Douradense de Estradas de Ferro - CDEF. Após seu uso em serviço,
foi descomissionada e permaneceu durante 30 anos como "atração turistica" no Parque da Uva, em Jundiaí - SP,
quando foi transferida para UEL. O tempo de uso provocou avarias e perdas de peças originais da máquina. O
processo de restauração já iniciado prevê serviços de funilaria, pintura e transporte do conjunto para o pátio do
Museu Histórico. Não prevê a reposição de peças como contra-manivelas, sino de bronze, apito de ar, entre
outras. Por outro lado, a pesquisa realizada pela equipe técnica do Museu Histórico de Londrina (com fontes
diversas como plantas, fotos e textos de estudiosos) resultou em uma previsão de aquisição de materiais de
restauro, mais específicamente, a necessidade de reposição e/ou substituição de peças originais (ou confecção
de réplicas quando aquelas não forem encontradas). Assim como o registro e a disseminação sobre o trabalho
realizado. Em sentido amplo, o projeto ora apresentado complementa e valoriza o acervo e o investimnento
público já realizado de um patrimônio de fundamental importância para a memória e identidade de Londrina.
40.000,00

Promover, no âmbito da região que compreende os bairros do Maria Cecília, Aquiles Stenghel, Jardim Primavera
e João Paz, área atendida, nos Cinco Conjuntos da Zona Norte, pela Vila Cultural Gibiteca Zona Norte. A
vivência do auto popular Boi de Mamão (batizado de Boi Voador do Aquiles), através de processos de formação,
compreendendo atividades representativas da dramturgia popular, Hip-hop bem como eventos na comunidade.
flapt@sercomtel As atividades pertinentes ao trabalho com Cultura Popular nesta região e, especificamente com o Auto do Boi
.com.br
Bumbá, vem acontecendo desde 2007, quando o projeto do Material Didádico Educativo começou a trabalhar
junto ao Terreiro Ylê Axé Ôpo Omim I e, em seguida de 2008 á 2010, junto á Associação de Moradores do
Conjunto Aquiles Stenghel, com o projeto Boi do Caminho da Alegria - Teatro e Educação, ambos patrocinados
pelo Programa Universidade sem Fronteiras em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Asiáticos (NEAA/UEL).
Em 2011 e 2012, continuamos o nosso trabalho - em 2012, já como Vila Cultural.
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O projeto Joyce Cândido e os Bambas do Samba, propõe realizar um circuito de três shows de samba em
Londrina, tendo como intérprete principal um dos jovens destaques nacionais como voz do samba a cantora
Joyce Candido, na companhia de convidados especiais, verdadeiros ícones do samba carioca: Nelson Sargento,
Monarco da Portela e Tantinho da Mangueira. Cada um deles dividirá o palco com Joyce em um dos shows.
Nossa porposta é partilhar a fruição do samba como uma cultura popular brasileira e ao mesmo tempo
(43) 3324-8056 - falecombrasil@ compartilhar seus universos criativos. A ação cultural proposta forma público. Contém a realização de uma aulaespetáculo sobre a Cultura do Samba, com Nelson Sargento. Intrumentistas londrinenses formarão o
3327-7661
uol.com.br
acompanhamento aos intérpretes convidados. Músicos e compositores daqui serão conviados para acompanhar
ensaios abertos preparatórios para os shows. Um processo especial de divulgação na imprensa propiciará
entrevistas com os convidados sobre o samba e seus repertórios. Informações sobre os artistas participantes e a
cultura do samba estarão acessíveis através de um Blog e de um jornal/programa, que será distribuído como
divuilgação e durante os shows.
Realizar o III Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. Vamos manter o formato bem suscedido do
evento de 2012, realizando contações de histórias no Teatro Zaque de Melo, no período da tarde para escolas,
no período da noite abertas ao público, nas bibliotecas infantil, Vila Nova e Lupércio Luppi, nas escolas
municipais e no Zerão. Será realizada uma oficina, para fomentar a formação de contadores de histórias na
usina
cidade, assim como palestras para os professoares que atuam nas bibliotecas da escolas municipais,
(43) 3334-3899 cultural@serco participantes do Projeto Palavras Andantes. Manteremos também a "Sessão Cinema", parceria com o Cine
mtel.com.br
Clube A hora Mágica. Vamos ainda fazer uma homenagem a Sebastião Narciso, o escritor e contador de
histórias conhecido por Tião Balalão Cabeça de Melão, falecido em Agosto de 2012, durante o II Encontro de
Contadores de Histórias. Três contadores de histórias de Londrina vão contar Histórias escritas por Tião em um
evento especial.
A semana de Arte de Londrina: cidade, mundo de plástico tem como finalidade realizar exposições, intervenções
na cidade, palestras, workshops, oficinas como forma de comemorar o 20º aniversário da Semana de Artes de
Londrina. O projeto pretende, através de suas ações, discutir a produção de trabalhos de arte contemporânea
contato@grafat que gere um tipo diferenciado de interação com a cidade e com o público. Entendemos que a atualidade destes
(43) 3322-7849
tipos de produção forçosamente coloca em contato mais íntimo e próximo com o público e com a cidade, seja
orio.com
através de sua presença efetiva, a ocupar o espaço tridimensional da cidade ou nas carcteristicas poéticas
envolvidas na sua criação/produção.O conhecimento em arte conteporânea por meio do tema Cidade: mundo
plástico.
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