Projetos Culturais - PROMIC 2006 Pessoa Jurídica
promic

06-022

projeto

Vila Cultural Zona Oeste/ComTour

Casa da Capoeira Expressiva de
06-023 Londrina - Centro Popular de
Cultura Integrada

06-030 Usina Cultural

06-033

proponente

Alma - Associação Intercultural de
Projetos Sociais

Associação Cultural Berimbau da
Cidadania

ação da Casa da Capoeira como centro de
informação cultural, formação profissional,
pesquisa, fruição cultural, lazer e
convivência.

Usina Cultural

dar continuidade à manutenção, adequação e
programação do espaço Usina Cultural e
dessa forma, contribuir para a implantação
da cultura pela polis. A Usina pretende
ampliar o atendimento à comunidade,
abrindo ao público sua biblioteca e seus
eventos.

IV Festival de Circo da Cidade de
Londrina / Manutenção e Melhoria
Associação Londrinense de Circo
da Infra-Estrutura da Escola de
Circo de Londrina

1º Concurso de História em
06-046 Quadrinhos da Gibiteca de
Londrina

resumo

criação de uma vila cultural onde serão
realizadas oficinas de forma integrada,
conectando as diversas linguagens
envolvidas com a cultura e demais
manifestações artísticas. O projeto pretende
desenvolver oficinas de música, dança, artes
plásticas e teatro, roda de capoeira,
programa de rádio popular e formação de
educadores da rede pública municipal.

Associação dos Colaboradores da
Gibiteca de Londrina - Flapt!

potencializar a escola de circo para a
realização de atividades que envolvam tanto
os frequentadores dos cursos regulares da
escola quanto artistas de outras linguagens
através de intercâmbios, bem como
possibilitar a abertura de editais de utilização
para a realização de eventos, apresentação
de espetáculos, mostras, exposições e outras
atividades afins abrangendo o maior número
de pessoas. Criar um círculo ou agenda de
apresentações com a proposta de tornar a
escola um centro de entretenimento e lazer
com a proposta de auto-sustentabilidade.
divulgar e promover a arte dos quadrinhos, bem
como artistas londrinenses ajudando a descobrir
novos talentos.

06-079

Paraná Norte - Restauração do
Primeiro Jornal de Londrina

Resgate estrutural da coleção de originais do jornal
Sociedade de Amigos do Museu
Paraná Norte, através da utilização de métodos e
Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss
técnicas apropriadas de conservação.

06-292

Carnaval 2006 - Desfile das
Escolas de Samba

Liga das Escolas de Samba de
Londrina - LIESAL

Realização do Carnaval 2006 com o desfile das
Escolas de Samba de Londrina dos Grupos A e B

Associação Londrinense de Circo

este projeto visa manter e fortalecer o Núcleo de
Circo Cidadão, realizar as oficinas de iniciação da
Rede da Cidadania, e manter como um centro de
aperfeiçoamento em artes circences.

06-314 Trupes da Cidadania

