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O projeto tem por finalidade dar continuidade, e ampliar o campo de atuaçãoi, ao
projeto Educação patrimonial, realizado desde o ano de 2005. O mesmo visa à
valorização, divulgação e preservação do patrimônio cultural londrinense. Para o ano
de 2015, pretende-se: reforçar o trabalho de formação, a partir do curso de
educação patrimonial (formato MOOC); abordar a arquitetura modernista
londrinense, tratando dos aspectos arquitetônicos e de percepção e apropriação da
comundiade londrinense, dando continuidade a reflexão desenvolvida em anos
anteriores; desenvolver roteiro abordando a memória da indústria londrinense,
chamando atenção para os marcos que envolve esta atividade e; abordando a
migração nordestina para a cidade de Londrina, será retomado o Museu Itinerante,
com a montagem de uma expoisição envolvendo, principalmente, aspectos do
Patrimônio Cultural Imaterial, sendo acompanhado de uma edição do Boletim do
MHL e de um livro infantil.

Artes de
Rua/Circo

Valor
Aprovado

59.974,21

Principal objetivo o apoio na realização do XI Fetival de Circo de Londrina,
solidificando o evento como importante espaço para o segmento circense nacional e
local, gerando inúmeras possibilidades para o desenvolvimento do setor circense e
criativo da cidade, impulsionando a qualificação do fazer artístico e pedagógico de
diversos educadores e artistas da cidade e região, ampliando o impacto que as artes
circenses tem na cidade, provocando reflexões sobre o novo circo, o circo itinerante
de lona ( tradicional), o circo social e outra vertentes: valoriza e incrementa o espaço
urbano "rua" na sua grade de programação, fazendo com que as pessoas se
aproximem da arte e cultura circense, e passem a conhecer e respeitar esta atividade
com importante cultura popular brasileira e sintam-se a vontade para explorar e
conhecer esta atividade milenar. Promover o intercâmbio entre os artistas da cidade
que utilizam a linguagem circense, bem como de outras áreas, promovendo o
enriquecimento dos valores estéticos e criando outras possibilidades de diferentes
áreas artísticas terem uma renovação em seus processos de criação. Outro ponto
interessante a ressaltar é a possibilidade que alunos de projetos de circo da cidade e
região tem em demonstrar seus trabalhos, bem como estimular o censo crítico das
pessoas das diferentes regiões da cidade e estimular a criação de novas platéias para
o circo. Através das oficinas e rodas de diálogo que são constantemente estimuladas
dentro da programação, os participantes tem a condição de expor seus resultados
pedagógicos com a atividade circenses e cria-se novas referências e conhecimento
para o setor circense.
100.000,00
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Circo

Criar condições de continuidade nas atividades formativas com crian ças,
adolescentes e jovens por meio das artes circenses, atividades estas que a Escola de
Circo desenvolve há mais de dez anos. Incluimos aqui os módulos de iniciação,
intermediário e avançado em artes circenses, estes três módulos já são
desenvolvidos em dois pontos distintos. Como resultado artítisco e pedagógico
teremos a concepção (criação), montagem e apresentação de espetáculos e
interações com o público, interações estas que já acontecem todos os anos e são
apresentadas por toda a cidade através de diversas atividades em ruas, praças,
escolas e outros espaços de circulação e fruição cultural existentes na cidade. Nas
oficinas estaremos assegurando o desenvolvimento das técnicas de manipulação,
acrobacias aéreas, acrobacias de chão, equilíbrios, técnicas especiais (fogo, palhaço,
pequenas mágicas), comicidade, teatralidade, vox, expressão corporal, educação
física e história da arte, com ênfase nas artes circenses. Continuar o fomento as
reflexões, pesquisas e experimentações diversas com as artes circenses,
proporcionando a vários artistas uma melhoria no seu fazer artístico e criativo, pois a
Escola de circo vem já há dez anos servindo de espaço para diálogos das artes
circenses com outros segmentos, gerando inúmeros benefícios e uma rica produção
de conhecimento para área, além de proporcionar um intercâmbio entre diferentes
áreas artísticas.

Música

Música

Oferecer formação musical e musicalizar crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, da
Zona Norte de Londrina e derivados do Jd Catuaí, Maria Cecilia, Luis de Sá, Quadra
Norte, Aquiles Stenguel e adjacência. Para atingir este objetivo oferecemos de forma
gratuita o ensino de piano, violino, violão, teclado, flauta doce, orquestra, coro de
flauta doce, musicalização infantil e básico de teoria musical. O potencial deste
projeto está em transformar vidas em seus diversos contextos sociais, objetiva-se
levar a demanda vulnerável a diferentes meios de vivência, buscando garantir
qualidade de vida e romper com a desigualdade cultural e social.
O projeto Musicando na escola pretende continuar levando educação musical de
qualidade para estudantes de escola pública em período de contra turno escolar. Em
2015 serão oferecidas oficinas de violino, violoncelo, música de câmara e prática de
orquestra. O projeto será realizado na Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de
Castro e na Igreja Batista do Conjunto Cafezal, ambos na região sul; na Escola
Municipal Prfrª Ruth Lemos e na Paroquia Santa Cruz da região Norte; na Escola
Municipal Maria Tereza Meleiro Amâncio e na Paróquia São Judas Tadeu na região
Oeste.

Valor
Aprovado

80.000,00

77.176,00

80.000,00
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Literatura

Realizar a décima primeira edição do Festival Literário de Londrina - Londrix, dando
continuidade ao projeto iniciado em 2005. Organizado em forma de debates,
palestras e apresentações, participarão do evento escritores convidados nacionais e
autores locais. A idéia é proporcionar a oportunidade de intercambio de experiências
criativas na literatura e de referências estéticas entre público e autores.

Dança

O Projeto consiste em 738 horas de oficina em/de dança. 04 ensaios gerais com 20
horas / aulas, 01 montagem de um espetáculo de dança com 150 à 200 crianças e
adolescentes dos 06 bairros onde acontecerão as oficinas do projeto por 10 meses e
10 apresentações públicas do resultado do trabalho.

Cinema

Música

Realizar a 17ª Edição do Festyival Kinoarte de Cinema, é o mais antigo festival de
cinema do estado. Serão exibidos mais de 60filmes em 10 dias de festival, com
sessões em cinmas e espaços culturais de diversas regiões da cidade, atingindo um
público estimado de 5 mil pessoas. Além das sessões regulares e competitivas,
algumas delas com a presença dos realizadores e atores, o fetival engloba o projeto
Kinocidadão - que leva crianças de escolas públicas ao cinema - e uma programação
de oficinas, debates e encontros visando unir a formação de público com a
capacitação da cadeia produtiva do audiovisual em Londrina e região.
Com a intenção de celebrar a riqueza da música universal, o projeto Mostra de
Música de Câmera, chega em 2015 com o desejo de renovar e ampliar a sua atuação.
A programaçõa será dividida em 10 (dez) apresentações. A música, rica e
diversificada quanto a estilos, gêneros, ritmos e forma, precisa ser ouvida por
todos.Comprometida com a temática de apresentar obras de compositores
macionais e internacionais, a Orquestra de Câmera "Solistas de Londrina" prevê uma
ampla integração com a comunidade. Além dos concerttos proporcionados ao
público em geral no teatro com solistas convidados de renome nacional e
internacional, a Mostra de Música de Câmera amplia a sua presença na cidade e
chega nos espaços de igrejas e nas escolas municipais. A somatória desses momentos
contribui de forma significativa para o conjunto de ações desenvolvidas pela
orquestra com vistas à formação de platéia.

Valor
Aprovado

100.000,00

80.000,00

100.000,00

99.994,50
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Música

O projeto Série Palcos Musicais 2015 visa a realização de apresentações de música
de concerto para um público que abrange todas as faixas etárias e contibui para a
valorização da cultura musical em Londrina. O projeto vai promover um circuito de
10 (dez) apresentações de música erudita instrumental com a proposta de ampliar o
acessoà música de concerto para um maior número de pessoas, formar uma rede de
palcos sonoros em espaços diferentes, acostumados de recebeer público diverso,
mesclando o erudito com o popuilar, brasilidade e a música universal. Em cada nova
Temporada o projeto procura expandir as ações, aumentando o número máster
classes e apresntações realizadas em espaços diferentes. A vinda de vários artistas
internacionais e nacionais ainda cria referencias para os espaços e contribui para o
desenvolvimento de intercâmbios culturais e ainda o turismo cultural da cidade.

Cultura
Integrada e
Popular

Realizado nas 4 regiões de Londrina em 2014, o projeto visa uma nova edição desta
vez com 5 eventos temáticos dando ênfase a cultura do samba (seus
desdobramentos como conjuntos e samba e pagode) e suas origens como maracatu,
além de bateria de samba, vocal, mulatas, dançarinos e integrantes caracterizados
da Escola de Samba Explode Coração no Calçadão e nas 4 regiões de Londrina em
fevereiro/2015.

Valor
Aprovado

59.994,78
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59.250,00

Desmontagem, traslado, recuperação, montagem e exposição de máquina
classificadora de café que pertenceu a Mr. Arthur Hugh Miller Thomas e recuperação
e montagem de peças do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC) em Londrina em
vistas da constituição de exposição no galpão do antigo IBC.
54.000,00
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Valor
Aprovado

A presente proposta tem por finalidade a realização, maior desenvolvimento e
aprimoramento para a execução do 13º Festival de Dança de Londrina, assim como a
plena realização dos espetáculos e oficinas (propostas em outro edital - projetos
independentes, como atividade formativa) desejados. Com sucesso comprovado em
edições realizadas de 2003 a 2014, a organização percebe a cada ano a importância e
grande dimensão que o evento tem alcançado, ficando entre os festivais de maior
importância e visibilidade do Sul do país. Pretende-se para a 13º Edição do Festival
Circo/Dança/Tea
de Dança de Londrina, realizar 10 dias de uma intensa programação artística e
tro
didática, de companhias que serão selecionadas através de edital público e também
de grupos convidados de acordo com sua qualidade artística e pesquisa desenvolvida
na 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.
100.000,00
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Carnaval

Carnaval

O presente projeto visa a realização de dois grandes shows para o carnaval da cidade
de Londrina em 2015, realizadas pelo Bloco Bafo Quente. Tem-se como objetivo, a
Cultura
popularização e gratuidade das apresentações carnavalescas, realizando dois dias de
Integrada e
festa em duas diferentes regiões da cidade. Serão realizados shows com a duração
Popular/Música
aproximada de duas horas, incorporando variados estilos musicais e ritmos, a
instrumentos de bateria de escola de samba.
O carnaval das marchinhas de Londrina tem como proposta a realização de bailes
carnavalescos nas 5 regiões da cidade durante o mês de fevereiro de 2015, com um
Cultura
repertório formado por marchinhas e sambas carnavalescos antigos, interpretados
Integrada e pelo grupo musical londrinense Cordão das Serpentinas. A ideia é resgatar alguns
Popular/Música princípios formadores dessa festa popular, integrando a comunidade no processo de
fomento da cultura alegre do carnaval com as brincadeiras de salão, fantasias,
máscaras, confete e serpentina.
total

46.420,00

58.200,00
1.155.009,49

