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Festival de Inverno abre programação com show de
Paulinho Moska e Orquestra à Base de Corda

SEMANA UFPR | 16 JUL 2018

SEMANA UFPR
Festival de Inverno abre programação com show de
Paulinho Moska e Orquestra à Base de Corda
Inverno da Universidade Federal do
Paraná, que segue até o próximo dia
21.
“Abrir um festival é sempre um privilégio, um convite muito especial”,
afirmou Moska. “Esses festivais conseguem juntar música, teatro, dança,
literatura. Todos temos a capacidade de criar e inventar algo, isso é
arte. Quando acontece um festival é
como se fosse uma celebração do ser
humano criador”.
Os grandes sucessos de Paulinho
Moska, com novos arranjos feitos pela
Orquestra à Base de Corda, emocionaram o público na noite de sábado
(14) em Antonina, no Litoral do
estado. O cantor e compositor abriu
a programação do 28º Festival de

“Esse festival é lindo e contribui para
o aperfeiçoamento artístico de muita
gente. Quero parabenizar todos que
fazem essa grande festa acontecer”,
disse João Egashira, diretor artístico
da Orquestra à Base de Corda.

A solenidade de abertura do Festival
de Inverno contou com a presença da
vice-reitora da UFPR, Graciela Muniz;
do pró-reitor de Extensão e Cultura,
Leandro Gorsdorf; da coordenadora de Cultura da PROEC, Cláudia
Madruga, e de autoridades do município de Antonina.
“A cultura e a arte não têm fronteiras,
por isso também levamos o Festival
para Paranaguá e Matinhos. Esse
evento é um modelo em que a universidade está junto com a sociedade
para transmutar através da arte, da
cultura, e também do senso crítico”,
destacou a vice-reitora da UFPR.
O pró-reitor Leandro explicou que
o cata-vento, símbolo do Festival
em 2018, foi inspirado a partir do

Coreto, localizado no coração da
cidade. “Nesse sentido, o cata-vento
quer trazer movimento durante essa
semana para o território de Antonina
e para todo o estado. Queremos que
a cultura seja distribuída, que cada
um participante da programação
possa levar a cultura para suas casas
e famílias”.
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PROGRAMAÇÃO

O Festival de Inverno de Antonina
acontece até dia 21 de julho. Estão
programadas oficinas, espetáculos e
atividades paralelas durante os oito
dias evento.
As inscrições para oficinas já estão
encerradas, mas os interessados
em participar desse movimento de
cultura, arte e conhecimento, podem
conferir a programação das apresentações de teatro, música, performances artísticas e outras intervenções aqui.

Todos os espetáculos têm entrada
franca. Para as apresentações das
18h30 e das 20h no Theatro Municipal
Maestro Dr. Roberto Cristiano
Plassman é preciso retirar o ingresso
na bilheteria do teatro no dia da apresentação, entre 12h e 15h. Serão entregues no máximo dois ingressos por
pessoa.

ATIVIDADES PARALELAS
Tramas e histórias de Antonina
Nos dias 17 e 19 de julho o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional promoverá um passeio pelas vivências e
memórias da cidade de Antonina a partir do relato de seus
moradores. Serão realizados dois caminhos, a pé, com dois
pontos de partida distintos. O tour dura 1h30 e sairá 16h do
Trapiche Municipal, no dia 17, e da Estação Ferroviária no dia
19.

Mais informações acesse >>

CONTINUA >>>
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PROGRAMAÇÃO

Atividades infanto-juvenis

Teatro Itinerante (para crianças)

De 15 a 21 de julho, das 14h às 17h, crianças e seus pais terão a
oportunidade de participar de atividades de lazer e recreação
na perspectiva crítica da arte-educação, que contempla
intervenções lúdicas de forma prática e reflexiva. O encontro
será organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Espaço,
Lazer e Cidade e ocorrerá na Praça Coronel Macedo.

No dia 18 de julho a companhia de Teatro Perrotta – Marionetes
Saltimbancos fará apresentações para a comunidade. Os horários
serão definidos pela Secretaria Municipal de Educação e da
Cultura.
Para mais informações acesse>>

SEMANA UFPR | 16 JUL 2018

ESPETÁCULOS
Terça-feira, 17 de julho

Quarta-feira, 18 de julho

Quinta-feira, 19 de julho

No dia 17 de julho, 18h30, a Igreja São Benedito
recebe o Show Pierrot, de Bernardo Bravo. O
espetáculo aborda o fim dos amores e apresenta um repertório de canções que mesclam
o erudito e o popular. Instrumentos de cordas
apresentarão obras de Villa-lobos, Chiquinha
Gonzaga, Dvorak e Octabio Camargo.

O grupo Siricutico anima a quarta-feira do
Festival de Inverno. Com um repertório que vai
do rock ao samba o quarteto apresenta-se na
quarta-feira, 17 horas, no Coreto.

A programação de espetáculos de quinta-feira
será aberta pelo multi-instrumentista e cantor
Gabriel Schwartz, que estreia seu show SOLO.
A apresentação acontece às 18h30 na Igreja
São Benedito.

Às 20 horas, no Theatro Municipal, será encenada a produção “Para não morrer”, uma
criação de Nena Inoue, com dramaturgia de
Francisco Mallmann. A peça foi indicada como
melhor espetáculo, direção, cenografia e figurino e recebeu o Troféu Gralha Azul de Melhor
Atriz 2017.
No Coreto Praça Coronel Macedo, 21h30,
acontece o show autoral de Itaercio Rocha,
com canções inéditas

Às 20 horas, no Theatro Municipal, é o Grupo
de MBA da UFPR que se apresenta. O repertório apresentado nesta noite é uma prévia do
espetáculo “A cara do Brasil”, que abordará
a diversidade rítmica e melódica da música
popular brasileira a partir de seu diálogo com
a tradição oral. O espetáculo conta ainda com
a participação dos grupos Sincopé e Vidro e
Corte, formados por integrantes do Grupo de
MPB.
Para fechar a noite, 21h30, no Coreto Praça
Coronel Macedo, a banda Curitiba Trombone
de Frutas apresenta um rock de muita personalidade, segundo a Rolling Stone Brasil e o
blog Monkey Buzz.

Às 20 horas, no Theatro Municipal, o ator Hélio
Barbosa apresenta “A comédia de um homem
só”, um espetáculo em tom de testemunho
que conta as aventuras e desventuras de diversos personagens interpretados pelo artista.
No Coreto Praça Coronel Macedo, 21h30, é
o grupo Mulamba que apresenta-se. O sexteto, que ficou conhecido por músicas como
“P.U.T.A” e “Mulamba”, aborda temas contundentes e reforça o protagonismo feminino na
música nacional.

CONTINUA >>>
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ESPETÁCULOS
Sexta-feira, 20 de julho

Sábado, 21 de julho

Na sexta-feira o clarinetista Jonathan Augusto e o violonista Eric Moreira, que formam o Duo Tercino, abrem a noite com o show “Cláudio
Menandro + Toninho Horta” às 18h30 na Igreja São Benedito.

No sábado a programação começa cedo, às 12h, com resultado da
oficina filarmônica antoniense na quadra do Colégio Brasílio Machado.

Mais tarde, às 20h, a Téssera Companhia de Dança da UFPR apresenta
a peça “Aquela que é” no Theatro Municipal.
Para fechar o dia, uma combinação envolvente de instrumentos de
sopro, eletrônicos, percussão e voz apresentada pela Filarmônica Orquestra Show às 21h30 no Coreto da Praça Coronel Macedo.
.

Pela tarde, às 15h, o grupo de música UM2UO e Fernando Lobo se
apresentam na ONG Ademan.
Às 18h30, o grupo Terra Sonora realiza show na Igreja São Benedito.
Às 20h, a Companhia de Teatro Palavração da UFPR apresenta a peça
Sociedade Dos Ratos no Theatro Municipal.
A solenidade de encerramento acontece às 21h no Coreto da Praça
Coronel Macedo, seguida pelo show dos blocos e escolas de samba
de Antonina e pela Banda 50 Graus.
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TRANSPORTE
Curitiba - Antonina - Curitiba
A UFPR disponibilizará um ônibus para estudantes e servidores da Universidade. Para
o embarque é necessário a apresentação
de um documento com foto comprovando
vínculo com a UFPR.
No momento do embarque o passageiro
receberá um ticket de ida e outro de volta,
eles deverão ser entregues ao motorista.
Assim, somente aqueles que tiverem
o ticket do dia poderão embarcar no ônibus.

Ida (saída de Curitiba)
Abertura - 14 de julho
Embarque às 18h
Demais dias, de 15 a 21 de julho
Embarque sempre às 16h
Local de embarque: em frente ao Teatro
Guaíra

Retorno (saída de Antonina)
Diariamente, de 14 a 21 de julho às
23h30 (após encerramento do show do
Palco Principal)
Local de embarque: em frente à Praça
Coronel Macedo

Matinhos - Pontal do Sul Antonina
Ida (saída do Setor Litoral e do CEM)
Abertura - 14 de julho
Embarque às 17h Setor Litoral
CEM às 18h
Demais dias, de 15 a 21 de julho - embarque sempre às 16h no Setor Litoral e
17h no CEM
Local de Embarque: em frente ao Setor
Litoral e CEM

Retorno (saída de Antonina)
Diariamente, de 14 a 21 de julho às
23h30 (após encerramento do show do
Palco Principal)
Local de embarque: em frente à Praça
Coronel Macedo

CONTINUA >>>
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