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Pretende-se para a 12ª edição do Festival de Dança de Londrina , realizar 10 dias de uma intensa
programação artística e didática, de companhias que serão selecionadas através de edital público,
de acordo com sua qualidade artística e pesquisa desenvolvida ma área das artes cênicas. As
"Extensões do Festival de Dança de Londrina", juntamente com a execução do evento
tradicionalmente no mês de outubro, surge como uma nova proposta inserida neste projeto, mas que
já vem sendo praticada há dois anos. A proposta realizada neste edital pretende a fluidez e
movimento do evento durante todo o período do ano, além de iniciar oficialmente suas "Extensões"
como uma comemoração aos 80 anos da cidade de Londrina, que há 12 anos nos privilgia com a
possibilidade de criarmos e desenvolvemos grandes proejtos nessa cidade também conhecida
nacionalmente e internacionalmente como um celeiro cultural.

60.000,00

Atrito Arte Artista e
Produtores
Samir Demétrius Silva Literatura
Associados

Realizar a décima esição do Festival Literário de Londrina - Londrix 10 anos, dando continuidade ao
projeto iniciado em 2005.

59.250,00

Instituto de
Cinema e Vídeo
de Londrina Kinoarte

O Festival Kinoarte de Cinema 16ª edição de Londrina, uma realização da Kinoarte, 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-metagem nos últimos anos. A ideia para 2014 é
manter o formato deste ano: serão 10 dias de exibição em diversos pontos da cidade, o que pode
atingir em público estimado de 10 mil espectadores, consolidando o Festival Kinoarte de Cinema
como o evento mais importante desse segmento no Paraná. Além 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.

60.000,00

Associação dos
Profissionais de
12º Festival de
José Maria de
14-198
Dança de londrina
Dança de Londrina
Almeida Junior
e Região Norte do
Paraná

Festival Literário
14-199 de Londrina Londrix 10 Anos

Área

Argel Medeiros da
Silva

Dança e
Teatro

Cinema

Mostra de Música
14-202 de Câmara Temporada 2014

Artis Colégium
Ass. Cultural

Irina Petrova
Ratcheva

Música

Com objetivo de ampliar as possibilidade de formar público para música de concerto e de resgatar e
difundir as principais obras de música de câmara para cordas, a Artis Colégium Ass. Cultural
desenvolve esta proposta, dando continuidade da programação artística iniciada através do Proejto
da Orquesta de Câmara "Solistas de Londrina", Mostra de Música de Câmara. Cada ano é um novo
desafio. uma nova conquista, um novo público e muita dedicação ao preparar a temporada de
concertos. Continua a preocupação com a qualidade da programação com obras, compositores e
solistas consagrados que atraiam a atenção das nossas platéias durante o ano todo. E, 2014, apesar
de renovação e inovação do repetório, vão ser apresentados grande clássicos, como os
Divertimentos de Mozart, os Concertos Grossos de Corelli e Haendel, Peças da época do
romanstismo, organizados em ciclos e concertos temáticos, dando destaques a brasilidade e a
música contemporânea. A Mostra é um evento que integra a vida cultural da cidade através de
vários espetáculos durante a temporada toda. Insre a cidade em roteiro nacional, resultado de um
trabalho de qualidade e evidencia para os londrinenses, a música erudita com excelência. A
programação será divida em 7 (sete) apresentações nos espaços do Tatro Crystal e da Capela da
Catedral Metropolitana de Londrina, destacando obras para cordas da música universal, desde o
século 17 até o Século 21, além de apresentar os grandes compositores brasileiros. Em 2014 faz
homenagem de dois nomesde importância histórica da música nacional e na Abertura da temporada
marca 100 anos do nascimento de Cesar Guerra -Peixe e 150 anos do nascimento do Alberto
Nepomuceno.

59.998,40

