Promic

Projeto

13-003 Interdança

Proponente

Área

Francisco Bruno
dança
Calisto de Lima

Resumo

Valor

Este projeto pretende colocar a dança no contexto educacional dirigido às crianças, para que
os alunos possam compreender, sentir, verbalizar e apreciar os conhecimentos. O projeto
consiste em 08 oficinas de dança com 98 horas/aula cada oficina.
17.943,00

13-005 Musicando - vocal

13-007

Regina Maria
Grossi Campos

Corpo Arte:
Luli Hata
reflexão e poética

13-008 Choros e Serestas

13-009 Candeeiro

Osório Perez
Moreira
José Ricardo
Pereira

Surface - Rock
13-012 Autoral desde
1997

Luis Eduardo
Fernandes da
Silva
Robson Hiroshi
13-016 A Paixão de Cristo
dos Santos
13-017

Ballezinho de
Wagner Rosa
Londrina - 15 anos

Capoeira
Expressiva - uma
13-021 cultura sócio arte
educativa - 4ª
edição

música

artes plásticas

O projeto pretende levar educação musical de qualidade para estudantes de escolas públicas
e de baixa renda familiar. Serão utilizados espaços alternativos da comunidade como salões
de igrejas em período de contra turno escolar para inserir a arte como forma de expressão,
auxiliando na formação integral e ampliando a visão de referencias de valores das crianças a
partir da realização de oficinas musicais e de trabalhos de percepção musical

30.000,00

Produção de um livro resultante do projeto Corpo Arte: reflexão e poética.
12.670,00

música

Realização de 07 shows de serestas e choros explorando bairros antigos e do centro de
Londrina - Vila Casone, Vila Nova, Vila Brasil, Shangri-lá e Calçadão - com o objetivo de levar
felicidade, educação, boa música e momentos de convívio aos moradores destes locais.

música

Realizar 33 apresentações musicais gratuitas em três asilos de Londrina (Lar das Vovozinhas,
Lar Maria Tereza Vieira e Asilo São Vicente de Paula), dando continuidade e aprimorando os
projetos realizados em 2010 e 2011.

música

Gravação de 13 músicas autorais da Banda Surface e registro em vídeo da história da Banda.

cultuta integrada e
popular

Desenvolver a produção, montagem e apresentação de uma peça teatral ao ar livre que faz
parte da cultura popular brasileira, chamada "A paixão de Cristo".

dança

O projeto visa a circulação de repertório e a concepção, montagem e circulação de espetáculo
de dança pelo núcleo de produção artística coordenada pelo proponente, direcionado ao
público em geral. A previsão é de um público de sete mil pessoas de Londrina e região.

15.932,00

18.367,80

16.555,00
11.195,10

19.570,00

cultura
Contribuir de forma efetiva na integração entre cultura, educação e cidadania, tendo como
Almir Ribeiro de integrada/capoeira
instrumental a riqueza lúdica, multi e interdisciplinar da arte da capoeira e da cultura popular
Menezes
expressiva/artes de
como um todo.
rua/arte educação
29.863,00

Essa rua tem
história 13-025 memórias e
sociabilidades da
Saul Elkind

Talita Sauer
Medeiros

Realizar o inventário e o registro da memória e das sociabilidades da av Saul Elkind e de seu
entorno com o intuito de valorizar o espaço e seus grupos sociais enquanto produtores de
patrimônio cultural e cultura da região conhecida como cinco conjuntos". Como contrapartida serão realizadas
natural
oficinas e exposições itinerantes tornando o tema pesquisado mais conhecido na cidade como
um todo e, como resultado final, será publicado um livro a ser distribuido a escolas municipais
e estaduais e centros culturais.

18.180,00
A finalidade do projeto é mais do que apresentar técnicas artesanais de construção de livros,
pois visa promover a reflexão acerca de seu uso. Para isto, acontecerá a atuação em algumas
frentes: oficinas abertas a adultos e crianças a partir do ensino das técnicas de construção
artesanal de livros e materiais a ele ligado; programas que combinam aulas de desenho e
construção de livros a serem aplicadas a comunidades especificas. As atividades acontecerão
em bibliotecas, centro cultural, museus, centro de convivência de idosos, vila cultural e colégio
estadual.
18.365,00

Oficina de
Adriana Maria
13-030 construção
Motta de
artesanal de livros Siqueira

artes plasticas

Festa Rural 13-031 Distrito de São
Luiz

O projeto tem por finalidade a realização da 20° Festa do Café e Frango do Distrito de São
Luiz, existe a previsão de que a festa ocorra nos dias 07,08 e 09 de junho de 2013, entre as
atividades previstas estam: a realização de oficinas com jovens e crianças da comunidade,
apresentações artistícas, danças, teratro, barraca de alimentação com almoço e pratos típicos
Cultura Integrada e
de Distrito (Café e Frango); 20º Encontro de Produtores de Café e 2º Encontro de Avicultores.
popular
Dessa maneira busca-se valorizar o meio rural através do acesso à produção cultural local,
proporcionando lazer e entretenimento no distrito São Luiz, respeitando as características e
costumes da comunidade através da promoção do intercambio cultural entre a sede e a área
rural do Município.

Luiz Felipe
Babugia

Carlos Alberto
Antonio Geraldo
13-032 Garcia: O bem
Magalhães
Literatura
amado do Tubarão Gomes Pires

13-041 Huis Clos

Alessandro José
Teatro
de Lima

Resgatar, organizar e disponibilzar histórias e memórias das práticas esportivas produzidas
pelos atores sociais londrinenses. Produzir um livro com o registro da memória do ex-atleta do
Londrina Esporte Clube Carlos Alberto Garcia.
O projeto pretende criar montagem e encenação adaptada do texto Huis Clos (Entre quatro
paredes) de Jean Paul Sarte (1905-1980), publicada em 1945. Através de estudo da obra,
demais textos do autor e textos de apoio e fundamentação de outros autores, pretende-se
discutir conceitos fundamentais de existencialismo, presente no desenrolar da convivência
entre as personagens da peça, como concepção "sartreana" de liberdade e sua relação com a
responsabilidade pelos atos praticados; as relações humanas como conflito; o julgo do olhar
do Outro e este como condição de nossa própria identidade e constituinte do nosso inferno
contemporâneo. A proposta é ralizar dezoito (18) apresentações na vila Cultural Usina
Cultural na cidade de Londrina, atingindo um público de mil seiscentas e vinte pessoas,
aproximadamente.

19.040,00

6.150,33

32.400,00

"Carmen Miranda Paulo Vitor
13-043 na batucada da
Poloni Aleixo
vida"

13-044

AlmA Londrina
Rádio Web

Montagens da
13-047 Escola Municipal
de Teatro

Juliana Oshima
Franco

Fernanda
Fernandes

Maria Amélia
13-049 Teares da Alegria
Antonio Melo

13-053 Feira Demo Sul

13-060

Representações
da Cidade

Marcelo
Domingues de
Oliveira

Música

O projeto "Carmen Miranda - na batucada da vida" tem por finalidade a pesquisa da vida e
obra da cantora Carmen Miranda. A pesquisa resultará na montagem e produção de um show
com o mesmo nome do projeto, que terá sua circulação nas escolas e teatros da cidade de
Londrina no ano de 2013.

Mídia

Viabilizar a ampliação e continuidade da programação da AlmA Londrina Rádio Web voltada à
produção e circulação de programas radiofônicos de caráter cultural, educativo e
independente através da articulação de profissionais e colaboradores. Fortalecer o circuito
cultural local e expandir as possibilidades de criação, expressão, circulação e fruição cultural
para além das barreiras geográficas e comerciais das emissoras tradicionais, utilizando o rádio
e a internet como mídias potencializadoras de novos processos culturais e sociais, pautando
pela liberdade e diversidade.

Teatro

Viabilizar a adaptação e montagem de dois espetáculos teatrais baseado na obra de Vinicus
de Moraes com elenco formado por alunos da Escola Municipal de Teatro e realizar
temporada de apresentações.

Realização de oficinas de tecelagem artesanal utilizando-se de teares manuais em variados
Artesanato e Infra - modelos: tear de pedais, teares de pregos em diferentes formatos e teares de pente liço;
estrutura Cultural
direcionadas a crianças de 05 a 11 anos de idade em escolas da Zonal rural e para adultos na
casa sede do Teares da Alegria. Viabilizar pagamento do aluguel da Casa sede.

Música

Realizar a 7° edição da FEIRA DEMO SUL - feira diversificada com shows gratuitos, rodada
de negócios e expositores de diversas áreas e setores da cultura. Com o objetivo de agregar e
fortalecer os setores da cadeia produtiva da música, a Feira Demo Sul dinamiza negócios da
área da economia criativa da cultura, propondo uma gestão pautada em APL (Arranjos
Produtivos Locais) e em estratégias locais e nacionais de escoamento da produção. Realizar a
10° edição do Simpósio de Música Independente com a participação de profissionais da área
com o objetivo de desenvolver reflexões e conceitos sobre produção, divulgação, mídia,
agenciamento e trocas alternativas de bens e serviços do mercado da música independente
ampliando e consolidando a heterogeneidade e auto sustentabilidade do cenário.

Criar uma intervenção teatral junto a um grupo bastante importante dentro do cenário urbano
atual, mas que vive uma condição de quase invisibilidade: os recicladores de resíduos.
Durante o processo de criação da peça serão desenvolvidas oficinas que trabalharão com
diversas linguagens (oralidade, fotografia, videografia e teatro), num processo de pesquisa e
Maria Benedita Fotografia/Videograf
aprendizagem visando dar subsídio aos sujeitos para pensar/repensar sua trajetória e suas
Vicentini Fiorato ia/Teatro
experiências no espaço urbano à partir do lugar social que ocupam e criar, com as diversas
linguagens, representações baseadas em seu ponto de vista sobre esse lugar. Num segundo
momento, os resultados do trabalho (peça teatral, exposições fotográficas e cenas de vídeo)
serão mostrados em seis locais.

14.770,00

32.515,00

15.400,00

25.500,00

20.230,00

16.497,00

13-062 Leste-Oeste

Rodrigo Souza
Grota

Welyton Renan
13-066 Circo nas Escolas
Bispo da Silva

13-070

A Memória é um
passaro sem luz

Música Criança 13-074 Bichos, cores e
outros amores

13-075

Biblioteca Viva
Itinerante

Marco Antônio
Fabiani

Helena Ester
Murari Nicolau
Loureiro

Daniella Fioruci
Caricati

Caminho de
Histórias - nas
Fernando Luiz
13-076
Bibliotecas, nas
Britto de Goes
Escolas, no Museu

Cinema

O projeto LESTE-OESTE prevê a produção de um filme de ficção em uma versão digital de 70
minutos, finalizada no suporte HD (alta definição). O filme será rodado integralmente nas ruas
de Londrina por uma equipe de cinema local. O objetivo é retratar a Londrina marginalizada,
composta por personagens à deriva, que transitam pela cidade em segredo. O filme mostra a
tragetória de um personagem desconhecido que chega a Londrina e passa uma madrugada
por aqui.
77.000,00

Circo

O projeto visa trabalhar com a transmissão de técnicas circenses em escolas municipais de
Londrina, tais como malabares, equilíbrio, acrobacias de solo e aéreas, piramides,
comicidade, entre outras. Espera-se que as crianças tenham a oportunidade de conhecer e
praticar a arte circense e desenvolver habilidades nos âmbitos físico, ético e estético.

A publicação do romance "A memória é um passaro sem luz", do escritor Marco Antonio
Fabiani, contribuido desta forma com a divulgação da literatura produzida em Londrina por
Literatura
meio da distribuição do produto por doação ou da comercialização com preço de capa abaixo
do preço de mercado.
O projeto tem por finalidade a montagem, produção e circulação do espetáculo musical infantil
Bichos, Cores e Outros Amores, que se constitui essencialmente de doze canções compostas
Música
pelo compositor Mário Loureiro sobre poemas para crianças escritos por Carlos Francovig,
ambos de Londrina, visando garantir acesso especialmente às crianças da Rede Municipal de
Ensino.
Ocupar praças e espaços públicos, realizando intervenções artísticas e garantindo o direito de
brincar, incentivando a leitura e o contato com os livros, o ouvir histórias, o contato com o
Cultura Integrada e
palhaço, o circo e brincadeiras tradicionais. Invadir alguns espaços íntimos com histórias e
Popular e Literatura
brincadeiras e realizar uma formação de multiplicadores com Estevão Marques. Divulgar os
direitos das crianças.

Literatura

Pira Pura da
13-078 Quebrada para a
Estrada

Eduardo Yuawo
Música
Tachibana

13-079 Renovação

Mário Cesar de
Freitas

Artes Circenses

Oferecer ações que fomentem a literatura e a valorização dos espaços da Biblioteca Municipal
(e sua biblioteca infantil e ramais); das Escolas Municipais, fazendo parceria estratégica com
os educadores do grupo Palavras Andantes - que atuam nas bibliotecas escolares - e do
Museu Histórico de Londrina.
Realização de cinco shows em vários locais (ruas) da Cidade de Londrina, shows abertos ao
público sem cobranças de ingressos, levando a cultura hip hop trabalhada com muito bom
gosto para os moradores de nossa cidade.
O projeto Renovação tem como finalidade trazer a magia do circo prara as escolas e
proporcionar mais uma opção de atividade para que as crianças ocupem seu tempo de
maneira lúdica e saudável, por meio de atividades em grupos, que possam melhorar o
convívio perante a sociedade; melhorar a habilidade motora para futuramente melhorar as
atividades de vidas diária.

41.216,00

8.946,00

19.726,00

32.308,50

13.600,00

19.985,00

26.900,00

13-082

Yolanda Cala
Boca

13-085 Circo Conjuntos

13-092

João Henrique
Bernardi

Luiz Gustavo
Alves Moreira

Auto da Paixão de Davi Gonçalves
Cristo em Londrina Dias

Engatinhando 13-098 Mostra de Arte
desde Bebês

Revelações da
13-102 História: Carlos
Stenders

Teatro

Circo e Artes de
Rua

Realizar a montagem, apresentação e circulação do "work in progress" Yolanda Cala Boca
com a atriz Carmen Mattos, da Cia de Theatro Casa da Fases. Trata-se de um estudo cênico
e histórico sobre casos de amigos e pessoas próximas que desenvolveram o Mal de
Alzheimer, e a partir de observações e trabalhos de campo, aproximando-se ao trabalho do
antropólogo, construir algumas cenas que resultem em uma performance solo de 15 minutos.
A proposta é o aprofundamento destes estudos e a criação de uma peça de teatro de 45
minutos para ser apresentada no Núcleo de Arte e História Casa das Fases para 25 pessoas
por sessão.
Atividades formativas de iniciação à arte circense e dança de rua baseando-se na cultura hiphop e em especial em seus variados estilos de dança e também na Arte Milenar do Circo.
Projeto voltado para os alunos do período integral das escolas municipais a partir de oficinas
formativas.
Levar a cultura do teatro através da encenação sobre o fato histórico da vida de Cristo sobre a
terra incentivando a cultura, a formação moral dos espectadores e participantes e unindo a
comunidade londrinense em torno da atração do teatro. O evento ocorrerá na sexta-feira que
antecede a Páscoa com duração de aproximadamente 1h20, no CSU - Vila Portuguesa. A
apresentação dar-se-á em um palco customizado construído pela prefeitura , transmissão ao
vivo pela TV e a disponibilização de arquibancadas, o público esperado é de 30.000 pessoas.

Andrea de
Barros Pimenta
e Silva

Realizar "Engatinhando - Mostra Arte desde Bebês", oferecendo ao público de Londrina,
gratuitamente, apresentação de grupos que trabalham com arte para bebês, bem como
apresentações teatrais, mesa de diálogo, criação de agenda cultural e confecção de material
gráfico representativo, entre outros.

Edson Luiz da
Silva Vieira

Desenvolver ações de conservação, organização, pesquisa e difusão sobre um conjunto de
aproximadamente 2200 fotografias inéditas de Carlos Stenders, realizadas em Londrina entre
os anos de 1935 e 1952. Trata-se de negativos 6x9 cm, 6x6, 4x5, chapas de vidro, fotografias
em papel, que apresentam registros do centro da cidade e seus principais espaços de
sociabilidade, memória e referência arquitetônica. Dentre as ações de salvaguarda e
organização, incluem-se a higienização, acondicionamento em condições ideais, classificação,
organização, catalogação e digitalização de negativos e fotografias. Difusão: organização,
publicação e circulação de livro de 160 páginas, trazendo mais de 100 imágens recuperadas
pelo projeto e artigos baseados em entrevistas e conviddos pesquisadores ligado ao
patrimônio Cultural e à memória da cidade. 70% dos exemplares serão distribuídos
grutuitamente para escolas públics, biblioteca, instituições museais e Vilas Culturais, além de
exposição fotográfica itinerante.

17.500,00

19.834,00

17.010,00

20.195,00

32.114,81

13-109

A rua dança a
cidade

13-116 60 Anos: Artigas

Edio Elias
Gonçalves

Manter as oficinas de Hip Hop dos grupos de idosos jovens e novos multiplicadores formados
em 2012 e oficinas para escolas de período integral, de dança, atividades lúdicas, conteúdos
históricos e técnicas da dança de rua (Hip Hop). Dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos
no SESC Central, Usina Cultural, Bairro São Jorge e nas escolas Mari Carrera Bueno e Moacir
Teixeira, bem como uma parceria com a Vila Cultural Gibiteca para a semana da conciência
Negra.
27.782,40

Bernardo
Siqueira
Henrique de
Faria

Produção de coleção de gravuras serigráficas em comemoração às seis décadas da mais
importante obra do arquiteto Vilanova Artigas em Londrina: o famoso prédio da Rua Sergipe,
que abrigava a antiga Estação Rodoviária e onde funciona o Museu de Artes de Londrina.
Estas gravuras serão produzidas por artistas visuais, fotógrafos, arquitetos e designers que
atuam na cidade atualmente. Ao todo são 10 artistas convidados. A inteção é lançar uma
caixa comemorativa que irá conter todas as 10 gravuras, e também realizar, no próprio Museu,
uma exposção com estas gravuras no aniversário da construção do prédio, em outubro. A
exposição contemplará também uma mostra iconogrãfica com dados e imagens históricas
desta obra de Artigas. O principal objetivo do projeto é valorizar o prédio enquanto patrimônio
histórico e arquitetônico da cidade, contribuindo, por meio da arte, para reinventar a memória
do edifício no tempo presente.

Exposição
comemorativa aos Elisabeth
13-117 20 anos do Museu Camargo da
de Arte de
Silva
Londrina

"Participadança"
13-124 Luz, câmera,
inclusão

Paulo Cesar
Pires Leôncio

Realizar exposição comemorativa aos 20 anos do Museu de Arte de Londrina e 60 anos da
construção do edfício modernista que abriga o Museu, do arquiteto Villa Nova Artigas. Serão
apresentadas, durante um mês cada, uma exposição do artista plástico José Gonçalves, um
dos mais importantes artistas londrinenses, que completa 20 anos de carreira em 2013 com
enorme aceitação no mercado de arte internacional e Claudio da Costa, que registra enoções
fragmentadas em caligramas nervosos, repassados de lirismo inquieto r pautados em
musicaliddes arrítmicas", como escreveu o artista plástico Paulo Menten na folha de Londrina
em 1989.
Realizar 4 oficinas semanas de dança de salão gratuitas com portadores de deficiência e
necessidades especiais em diferentes locais da cidade no período de nove meses, dois saraisbaile interativos e mostra de cultura, cujo foco será dança e inclusão.

19.716,00

18.830,00

15.456,00

