AGENDA
VIRADA CULTURAL
30.04 A 06.05
Em tempos de isolamento social, as atividades culturais são deslocadas para outro lugar. Este lugar
é o “espaço virtual”. Esta agenda traz o que está sendo produzido e disponibilizado por artistas e
grupos. Como uma “Virada Cultural” disponível o tempo todo.
A Secretaria Municipal de Cultura, os Conselhos Municipais de Política Cultural, e do Patrimônio
Cultural, o Comitê Municipal de Economia Criativa, o SEBRAE e o APL do Audiovisual, estão
buscando incentivar o registro de atividades culturais na Plataforma Londrina Cultura para que
tenhamos um respiro neste tempo.
A programação listada e disponibilizada é o resultado da pesquisa em diversos canais online. Ela traz
variedade e pluralidade de linguagens culturais. As atividades, voltadas para o público infantil, estão
sinalizadas informando esta indicação. Todas as demais, sem sinalização, são destinadas ao público
adulto.

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE
Ritalino no Youtube
Durante a quarentena, o Palhaço Ritalino tem produzido
conteúdo cômico em seu canal no Youtube com destaque
para o "Quarentena Talk Show - programa de entrevistas e
variedades com séria restrição orçamentária”.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2511/

Plantão Sorriso Quarenteners
Vídeos feitos pelos palhaços e palhaças do elenco,
diretamente de suas casas, postados diariamente nas
Redes Sociais do grupo.

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2523

EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL
Homenagem aos 63 anos da Concha Acústica de
Londrina – Live com Derico Sciotti
Em homenagem aos 63 anos da Concha Acústica de
Londrina, o Instituto José Gonzaga Vieira em parceria com
o Ministério da Cidadania / Secretaria Especial da Cultura
e a Prefeitura de Londrina, irá realizar a Live com Derico
Sciotti, no dia 01.05, a partir das 19h, no link
https://www.facebook.com/derico.sciotti.
Além de assistir o show, até o dia 30.04 às 20h, você
poderá pedir músicas, pelo link https://bit.ly/35kH72h.

Mais informações:
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2529/

Pré-lançamento do “Livro Nós outros: Caminhos
individuais de uma trama coletiva”
O Núcleo Ás de Paus lança, no dia trinta 30.04 às 12h, um
vídeo institucional de seus doze anos de trajetória. O
lançamento será em suas Redes Sociais. Essa ação
encerra as atividades do projeto “Núcleo Ás de Paus: 10
anos de trajetória”, patrocinado pelo Programa Municipal
de Incentivo à Cultura (PROMIC).
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2521

PROARTE em REDE
A Vila Triolé, por meio do Projeto PROArte em Rede
promove mais um encontro dia 30.04, às 15h00, com a Cia
Chirulico, grupo de Macaé/RJ que pesquisa a palhaçaria e
a cultura popular, e, tendo o seu trabalho nas ruas
paralisado, vem desenvolvendo ações pelos meios digitais.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2490

Quarentena Cultural – Vila Cultural Alma Brasil
Confira a programação de Quarentena da Vila Cultural Alma
Brasil com diversas atividades no formato online:
30.04, às 20:30: Artes da Vila para pequenos e grandes
Tema: Tricantumconto: o causo da mãe da rua - Indicado
especialmente para o público infantil.
01.05, às 20:30: Alma e Multimeios
Tema: Rádio Alma entrevista: Raissa Fayet - entrevista
especial com a cantora que apresentou seu trabalho na
terceira edição do Palco Alma.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2519

Live Aruandê
Toda sexta um convidado diferente!
Live no Instagram do grupo Aruandê. Toda sexta-feira com
um convidado especial. Sempre às 18h30.
01/05 - Angélica Ventura (RJ) (cantora e compositora,
sobrinha de Luis Carlos da Vila)
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2498/

Festival Memórias
10 anos da Escola de Artes Primeiro Encontro
Em abril acontece Festival Memórias, para comemorar os 10
anos da escola e também ser uma opção de programação
para o #fiqueemcasa. Durante 24 horas, nas quintas-feiras,
de 23.04 até 28.05, uma montagem da escola estará
disponível em nosso canal no Youtube.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2516/

Filmes realizados pelos indígenas Kaingang
Filmes em curta-metragem, realizados pelos indígenas do
Centro de Memória e Cultura Kaingang (CMCK), da Terra
Indígena Apucaraninha. Os filmes tem como temática o
cotidiano da aldeia e as lutas da comunidade.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2517

Orquestra Solistas de Londrina
O CD Brasilianas, da Orquestra de Câmara Solistas de
Londrina, está disponível na íntegra para ser apreciado pelo
público. Lançado em 2003, o CD da Orquestra traz obras de
Carlos
Gomes,
Villa-Lobos,
Guerra-Peixe,
Alberto
Nepomuceno e Ernani Aguiar. Disponível no Youtube,
Spotify e Apple Music.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2520/

SER - música & meditação
Disponibilização gratuita do novo álbum "Cores da Floresta“,
do grupo SER, que foi lançado em abril. O SER é um projeto
de musicoterapia e de músicas para meditação e
relaxamento, formado por Adriano Michalovicz, Brahmarsi
Das e Luis Henrique Mioto.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2518/

André Siqueira - Shows e entrevistas
Shows e entrevistas do artista André Siqueira, disponíveis
on-line. André Siqueira, compositor, arranjador, multiinstrumentista e educador musical, é doutor em Ciências
Sociais pela UNESP e Mestre em música pela
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Graduado
em música pela Universidade Estadual de Londrina (UEL).
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2522

Allice Tirolla em “Caso Raro”
Lançamento de single e videoclipe
A cantora londrinense Allice Tirolla lançou, no dia 24 de
abril de 2020, em todas as plataformas digitais, seu novo
single e videoclipe: “Caso Raro”. A produção, realizada no
Rio de Janeiro, abre seu primeiro EP autoral, que conta
com cinco faixas.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2513

Projeto Musicando na Escola
Apresentação realizada no dia 28/05/2019, com os Alunos
do Projeto Musicando na Escola, com músicas da saga
Star Wars.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2491/

“Quarentena com Arte!” - Funcart
A Funcart, por meio do Ballet de Londrina, Escola de Dança
e Escola de Teatro, preparou aulas teóricas e práticas sobre
temas do teatro e da dança, leituras dramáticas,
disponibilização de vídeos de espetáculos, oficinas de
atividades físicas, dentre outras. Acesse os perfis abaixo
nas Redes Sociais e links para acompanhar a programação:

Escola de Dança
Aulas de balé clássico com os professores:
Marciano Boletti
Segunda, quarta e sexta-feira, às 14 horas (nível avançado)
Terça e quinta-feira, às 19h (nível intermediário)
Cláudio de Souza
Terça e quinta-feira, às 14h (nível iniciante)
Apresentações:
“O Quebra Nozes”
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2503

Escola Municipal de Teatro

Ballet de Londrina

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/
evento/2502

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/
evento/2504

Projeto Livros, Jogos e Saberes V – Vila Cultural Flapt!
A Vila Cultural Flapt! oferece diversas atividades culturais e
artísticas no formato online. Para saber mais e se inscrever,
acesse os links abaixo:
Oficina de Hip-hop
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2416/
Oficina: Dança de salão
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2417/
Oficina: Canto
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2418/
Oficina de Capoeira
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2471/
Oficina de Dança do Ventre
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2472/
Oficina de Samba de Gafieira
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2473/
Biblioteca Comunitária
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2474/
Oficina de Circo-Teatro
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2475/

Sistemas de Bibliotecas de Londrina
Durante a quarentena, a Biblioteca Pública Municipal de
Londrina divulga dicas de leitura, indicações de atividades
online, eventos e cursos que podem ser realizados
remotamente.

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2495

VARIEDADES
Rádio Alma Londrina
A Alma Londrina Rádio Web, veículo de comunicação
híbrido, disponibiliza conteúdos radiofônicos produzidos de
forma democrática e gratuita. Para acessar as notícias,
programas, audioteca, web tv, podcasts e agenda, acesse o
link:
www.almalondrina.com.br

TV Funcart
TV Funcart é um canal gratuito, que reúne vídeos de
espetáculos de dança na íntegra, teasers de espetáculos,
vídeos com depoimentos de artistas que se formaram pela
fundação, intitulados na série "No meu tempo", entre outros
vídeos de artes cênicas e dança.

https://www.youtube.com/channel/UCEI8L9qCywdJq2geElU
2MVQ
https://www.facebook.com/funcartlondrina/

Foto Clube - Londrina
O Foto Clube de Londrina realiza regionalmente diversas
atividades relacionadas à fotografia, como palestras, cursos,
caminhadas fotográficas, concursos internos, encontros para
compartilhamento de conhecimentos sobre a área e realiza
diversas exposições. Para conferir os catálogos das últimas
exposições, acesse o link:
https://www.fotoclubelondrina.art.br/index.php/o-foto-clube

Blog Luminares
Luminares é um blog de opinião sobre cultura, educação e
comunicação. Os olhares, aqui, vão focar essas temáticas,
buscando caminhos de cidadania para o ambiente das
cidades. A arte e a educação tendo as pessoas, suas vidas
e suas potências como centrais.
https://luminares.site/

TOUR PELOS MUSEUS
Conhecer o Museu por Dentro - Série Acervos
O Museu Histórico de Londrina disponibiliza virtualmente
informações e imagens de seu acervo. Neste período,
você pode conferir as seguintes séries:
Coleção Carvalheira
Por meio da série “Coleção Carvalheira”, o Museu
Histórico de Londrina disponibiliza seis exemplares das
fotografias desta coleção.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2507/
A decadência do Café (parte 1)
A série ‘’A Decadência do Café’’ será publicada em partes.
Nesta primeira parte, conta com fotografias de duas
coleções do acervo do Museu Histórico de Londrina – a
coleção “Armínio Kaiser” e a coleção “Prefeitura de
Londrina”.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2506/
Vídeo sobre a Coleção Rede Ferroviária
A coleção de acervo da RFFSA, salvaguardada no Museu
Histórico é composta por 367 peças. Entre elas, estão a
Locomotiva Baldwin de 1910, dois carros ferroviários e
objetos relativos ao trabalho de manutenção e
conservação da malha ferroviária.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2481
José Juliani
José Juliani chegou em Londrina em 1933, mas não veio
com a intenção de viver da fotografia. O ofício de fotógrafo
se consolidou quando foi chamado para atuar como
fotógrafo da Companhia de Terras Norte do Paraná.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2524
Armínio Kaiser - Cartão postal
Apresentação de conjunto de louças, doadas ao Museu
Histórico, pela família de Armínio Kaiser. Material
apresentado em formato de cartão postal.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2525
Família Brugin - Cartão Postal
Apresentação de conjunto de louças, doadas ao Museu
Histórico, pela família Brugin. Material apresentado em
formato de cartão postal.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2526

Museu da Imagem e do Som

Acervo Online do Museu da Imagem e do Som, com
informações sobre os itens que compõem os acervos
museológico e bibliográfico do MIS e oferece amplo acesso
ao conteúdo de algumas coleções de fotografia, áudio e
vídeo.
https://www.mis-sp.org.br/acervo/online

Museu Mazzaropi
No Museu Mazzaropi, o principal objetivo é eternizar,
preservar a história e todo o legado deixado por Mazzaropi
para a Cultura Brasileira e o Cinema Nacional. No acervo
há mais de 20.000 itens, entre fotos, filmes, documentos,
objetos cênicos, móveis e equipamentos que “contam” boa
parte da carreira do artista.
https://museumazzaropi.org.br/

Museu Casa de Portinari
Visitas virtuais às exposições do Museu Casa de Portinari.
Oportunidade de ver as várias exposições ocorridas neste
espaço.
https://www.museucasadeportinari.org.br/exposicoesvirtuais/

Comunidade Cultura e Arte
Museus de todo o mundo oferecem visitas virtuais gratuitas.
Perante esta pandemia do coronavírus, a Google Arte e
Cultura decidiu unir-se com mais de 500 museus e estão a
oferecer visitas virtuais a qualquer pessoa. Isso mesmo, a
entrada num museu à distância de um click, sem bilhete,
sem fila, mas claro através de um ecrã.
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en

OPORTUNIDADES
Edital nº 001/2020 - Seleção de Projetos para o
Programa Vilas Culturais
Estão abertas as inscrições para seleção de projetos para
o Programa de Vilas Culturais. As inscrições serão
exclusivamente online na Plataforma Londrina Cultura.
Para informações e acessar os formulários, acesse:

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/oportunidade/220

Concurso Nacional Novos Poetas. Sarau Brasil 2020.
Estão abertas as inscrições para o Concurso Nacional
Novos Poetas, Sarau Brasil 2020. O candidato, maior de 16
anos, pode inscrever-se com até dois poemas de sua
autoria. Serão classificados 250 poemas que resultará no
livro: Sarau Brasil 2020 - Antologia Poética. Para saber
mais, acesse o link:
http://www.concursonovospoetas.com.br/

Economia Criativa - Estratégias frente à Covid-19 Consultoria e Orientações
O APL Audiovisual de Londrina e Região, a Secretaria
Municipal de Cultura, o Comitê Municipal de Economia
Criativa e o SEBRAE, disponibilizam oportunidades de
consultoria e orientações gratuitas com o objetivo de
minimizar os Impactos da COVID-19.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2497

Curso Livre de Teatro de Rua do Canto do MARL
O Curso Livre de Teatro de Rua do Canto do MARL é
oferecido a todos os públicos, com idade mínima de 16
anos. O conteúdo pedagógico será aplicado entre os meses
de abril e dezembro, iniciando com o primeiro módulo via
internet. Para saber mais e se inscrever, acesse o link
abaixo:
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2493/

Concurso “Nova Antologia de Poetas Londrinenses“
O Concurso “Nova Antologia de Poetas Londrinenses” traz a
oportunidade de desengavetar os seus poemas e concorrer
por um espaço no livro para que suas obras sejam
compartilhadas com muitos outros leitores. A recepção dos
textos começa no dia 0 de abril e termina no dia 15 de maio
de 2020. O resultado sai no dia 15 de junho de 2020. Veja o
edital abaixo e faça sua inscrição!
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2447/

Concepção de projetos audiovisuais e fontes de
financiamento
O curso destina-se aos agentes regulados que gerenciam
projetos audiovisuais com financiamento de recursos.
CONTEUDISTA: Ancine
CERTIFICADOR: Enap
CARGA HORÁRIA: 20h
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248

Saber Museu

O programa “Saber Museu” oferece seis cursos gratuitos na
modalidade EAD. Alguns já estão com inscrições abertas,
outros ainda vão abrir.

Saiba mais: https://sabermuseu.museus.gov.br/

Cursos gratuitos online na área de Cultura e Economia
Criativa
Secretaria Especial da Cultura e Neccult/UFRGS oferecem
sete cursos gratuitos online na área de cultura e economia
criativa. Ainda se encontram disponíveis mais seis cursos:
Música na Economia Criativa; Museus e Patrimônio; Design
na Economia Criativa; O setor de games no Brasil:
panorama, carreiras e oportunidades; O setor de games no
Brasil: dicas e desafios para empreendedores; e
Internacionalização no setor de games. Inscrições abertas,
sem prazo.
Saiba mais: http://twixar.me/KHDT

Edital Petrobras Cultural para Crianças
Petrobras Cultural apoia a cultura brasileira como força
transformadora e impulsionadora deste desenvolvimento,
nas áreas de Artes Cênicas, Música, Audiovisual e Múltiplas
Expressões. Iniciamos a chamada de Artes Cênicas para
crianças e estão previstas chamadas para Animação Infantil
e Feiras Literárias, de 10.03 a 30.04.
https://ppc.petrobras.com.br/apresentacao

OS FESTIVAIS – SEMPRE BOM LEMBRAR E RELEMBRAR
Vídeos do Festival Internacional de Música de Londrina
(FML)
No site oficial do evento em 2019 encontramos vídeos de
concertos e shows de várias edições do Festival
Internacional de Música de Londrina.
http://www.fml.com.br/39/videos.asp

Palavra Voando - Londrix
O Festival Literário de Londrina criou o “Palavra Voando” e
publicará no site do Londrix leituras de textos de autores
londrinenses ou que desenvolvam suas atividades na cidade.
Grave sua leitura e participe! Para mais informações de como
participar, acesse o link:
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2437/

Memórias que não silenciam
Lançado em 2014, com patrocínio do Promic, o
documentário “Memórias que não silenciam” fala sobre a
censura ao Festival Universitário de Londrina, atual Festival
Internacional de Londrina (Filo), durante a ditadura civilmilitar.

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2512/

ACONTECE POR AÍ
The Bolshoi Theatre
Pela primeira vez na história, o Teatro Bolshoi da Rússia
está se tornando digital. Para ter acesso as transmissões
de performances de ópera e balé, acesse:
Canal oficial do Youtube
https://www.bolshoi.ru/en/about/press/articles/none/5635/

Tour Virtual pelos cenários de “O Senhor dos Anéis” e
“O Hobbit”
O departamento de turismo da Nova Zelândia, neste
momento em que precisamos ficar em casa, oferece uma
visita virtual pelos cenários dos filmes “O Senhor do Anéis”
e “O Hobbit”, como o gramado da região de Waikato, que
pode ser visto em 360º.
https://www.newzealand.com/br/campaign/hobbiton-in-360degrees/

"Na Plataforma Londrina Cultura e pelo app “Londrina
Cultura” (Android) você também pode acessar diversos
conteúdos referentes à produção cultural local, como:
curtas-metragens, canais de grupos culturais e de artistas,
álbuns musicais, páginas sobre espaços culturais, entre
outros”
CADASTRE-SE:
http://londrinacultura.londrina.pr.gov.br
acaocultural@londrina.pr.gov.br
Telefones: (43) 3337-6238 e 3371-6606

