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Deu Brasil!
Rafael e Carine são campeões mundiais de salsa
Foto: Divulgação

Samba

Ranieri Camargo está organizando a II Maratona
de Samba, em Porto Alegre, de 17 a 20 de setembro, com apoio do Dance, que estará cobrindo.
Terá mais de 40 horas de aulas, bailes, shows e
professores famosos, como Érico e Rachel, Cristovão e Katiusca, Junior Chocolate e outros, incluindo o próprio Ranieri, muito bom em todos os
ritmos, principalmente samba. (51) 7811-9778.

Tango

Confraria do Tango, em parceria com a Semana da Cultura Latina, promoverão, sob coordenação de Margareth Kardosh, o 1º Campeonato
Brasileiro de Tango Show. A eliminatória será realizada pela Internet, através do site da Confraria.
A final será no Club Homs, dia 2 de novembro. Os
detalhes estarão disponíveis nos sites.
www.tangocongress.com.br
site.confrariadotango.com.br
***
Aparecida Belotti e Neuza Abbes convidam para
nova milonga de gala na belíssima e célebre Confeitaria Colombo, no Rio. Será em 16 de setembro,
quinta. (21) 9303-6161 / 9982-3212 ou 8844-3212.

West coast swing

Floripa Summer & Swing vai trazer novamente ao
Brasil o casal de west coast swing Jordan Frisbee
e Tatiana Mollman. O evento será no Hotel Castelmar, de Florianópolis, de 10 a 12 de setembro.
Informações, inscrições e pacotes a venda pelo
blog http://floripasummerswing.blogspot.com

Balé

O espetáculo “Parto” é uma produção que
combina a dança da bailarina Tatiana Tardioli com
a música da violoncelista Tânia Mello Neiva. Terá
três apresentações em São Paulo, de 18 a 19 de
setembro. “Parto” é uma investigação do caminho
interno atravessado pela mulher no rito de passagem que vai do fim da gestação até o nascimento
do bebê. A direção é da bailarina e coreógrafa Patrícia Werneck. Na Sala Crisantempo, rua Fidalga
521, Vila Madalena. 3819-3287 ou 8586-6094.

Rafael e Carine, no palco da final do campeonato em Porto Rico

Forró

Acontece dia 15 de agosto a Eliminatória
ABCD do campeonato de forró vinculado ao 2º
Congresso Paulista de Forró. Na Mansão Kauffman, rua das Figueiras 1217, Bairro Jardim, Santo André. As categorias são Estilo Livre, Forró
Pé de Serra Salão e Forró Pé de Serra das Baladas. A organização regional é de Sara Fernandes
e Carlos Pimenta. 4438-0812 / 7304-4923 ou
8609-9381.

São Paulo liderou no
Festival de Joinville
São Paulo foi o grande “papão” de primeiras colocações no 28º Festival de Dança
de Joinville. Ao todo, os paulistas estiveram
entre os três primeiros colocados por 55 vezes na Mostra Competitiva e nove no Meia
Ponta. Foram 17 títulos de campeão para o
estado, além do prêmio especial de melhor
grupo, melhor bailarino e coreógrafo revelação do Festival. Dos 17 primeiros lugares, 14
foram na Mostra Competitiva e três no Meia
Ponta. Todos voltaram garantiram presença
na próxima edição do Festival de Dança, em
2011. Após 11 dias de Festival, os paulistas
também receberam premiações especiais nas
principais categorias.
O Grupo Pavilhão D, da Capital, foi eleito pelo
corpo de jurados do Festival como o melhor grupo
desta edição. A façanha rendeu à companhia um
cheque no valor de 18 mil reais. Os paulistanos
comemoraram ainda a premiação de melhor bailarino para Alexandre Nascimento, com a coreografia
“como se fosse”. Ele recebeu um cheque no valor
de 6 mil reais.
Quem também se consagrou em Joinville foi
Henry Camargo, escolhido como o Coreógrafo
Revelação neste ano. Como prêmio recebeu uma
viagem para o Festival de Lyon, na França. A sua
criação “Desmembrando”, pelo Grupo Cia de Dança Kahal, de Jundiaí, foi a campeã em dança de rua
no solo masculino avançado.

Congresso
BSB Dança
A dança de salão se insere nas comemorações
dos 50 anos de Brasília com o Congresso BSB
Dança, de 20 a 22 de agosto, reunindo um timaço
de grandes mestres da modalidade, ligados a todos
os ritmos, estilos e metodologias de ensino. Serão
mais de 60 profissionais. Serão 3 bailes, shows,
mostra coreográfica, 84 oficinas, etc. A lista os professores e outros detalhes estão no site. (61) 85491841 ou 8476-4353.
www.bsbdanca.com
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Festival de Dança de Joinville
é modelo também em organização

P

Em entrevista ao Dance, Ely Diniz, presidente da Fundação Festival de Dança
de Joinville, comentou sobre o desafio que é fazer e manter, todos os anos, o
maior festival de dança do mundo, com uma organização impecável.

elo 14º ano consecutivo Dance compareceu ao Festival de Dança de Joinville, sempre como apoiador e convidado
do evento, na segunda quinzena de julho. Não
estamos falando de 14 dias, nem meses, mas
14 anos... É uma experiência e tanto! O tempo
nos proporciona uma visão panorâmica privilegiada deste que já é reconhecido pelo famoso Guiness como o maior festival de dança do
mundo, reunindo no total, em média, cerca de
6,5 mil bailarinos e 230 mil espectadores. Esta
foi a 28ª edição, com onze dias, de 21 a 31 de
julho.
Quando fui ao Festival pela primeira vez,
com meu filho André, em 1996, na camionete do jornal, aquela era a edição número 14 e
última no ginásio de esportes Ivan Rodrigues,
improvisado como teatro e sem o conforto
que geralmente essas casas de espetáculos
oferecem. Ali aconteciam as apresentações
especiais e da mostra competitiva, enquanto
as aulas e outras atividades ficavam pulverizadas em diferentes pontos da cidade, com a
sede do evento na Casa de Cultura, que hoje
seria pequena demais para isso. Os convidados
do Festival (bailarinos, coreógrafos, jurados,
jornalistas e outros) também eram divididos
em vários hotéis, porque ainda não existia o
Bourbon, de grande porte, que hoje hospeda a
maioria e facilita a logística.
Já no ano seguinte era inaugurado o complexo de multiuso batizado como Centreventos
Cau Hansen, com ampla e completa infraestrutura, dezenas de salas, escadarias e rampas,
dois teatros, um deles para 4.200 pessoas, am-
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plas coxias e o maior palco do país. O Centreventos pertence à Prefeitura de Joinville. O
Festival de Dança paga aluguel por seu uso.
Neste ano, por exemplo, custou 60 mil reais
por mês.
Tantas vezes indo ao Festival, seria normal que nada mais pudesse me surpreender.
No entanto, não é assim. E não estou me referindo apenas ao que acontece em seus palcos,
onde há anos se revezam companhias brasileiras e estrangeiras de altíssima qualidade, e
que já revelaram bailarinas e bailarinos hoje
famosos e atuando no cenário internacional.
Sob a gestão do presidente da Fundação Festival de Dança de Joinville, Ely Diniz, um
cargo eletivo e da confiança do Conselho de
Administração, encontrei uma organização
impecável nos mínimos detalhes. Pode, para
nosso orgulho, servir de exemplo para qualquer outro evento similar no mundo, e principalmente no próprio Brasil. Tudo funciona,
com visível profissionalismo, eficiência e
gentileza. E não é pouco: além das competições e grandes espetáculos, o Festival é constituído por mais 16 palcos de rua, fábricas e
shoppings. Chega ainda numa cidade vizinha,
Jaraguá do Sul. Tem a tradicional Feira da Sapatilha, onde se encontra de chocolate caseiro
e artesanato a todo tipo de produto de dança,
com a presença de todas as marcas famosas.
Fóruns de debates, que reúnem expoentes
do balé clássico, contemporâneo, jazz, street dance, hip hop, etc. Dezenas de cursos e
workshops abrangendo as mais variadas modalidades de dança, e uma infinidade de eventos paralelos, do próprio Festival ou por ele
apoiados, como lançamentos de livros, exposições de artes plásticas, fotografia, desfiles
de figurinos de dança, campeonato de dança
de salão, etc. A saudável parceria com a Escola Bolshoi do Brasil faz parte do conjunto da
obra e é decisiva nos bons resultados.
“A máquina está azeitada, as coisas funcionam, a equipe é experiente e dedicada.
Ainda dá muito trabalho, mas menos do que
no passado” — avalia nosso amigo Ely Diniz,
brilhante executivo que acumula uma experiência inigualável na História do evento: foi di
retor-executivo de 1999 a 2006, e ocupa a presidência desde 2007. Já muito antes, portanto,
ele era peça-chave no sucesso indiscutível do
maior festival de dança brasileiro em todos os
tempos. Ely Diniz -- é praticamente consenso
-- ainda que nada tenha feito sozinho, porque
seria impossível, foi sempre um grande articulador, aberto às novas idéias, ousado e comedido ao mesmo tempo. Sem prejudicar a
qualidade e sem afetar os objetivos básicos do
evento, um festival-escola, formador e revelador de talentos na dança, conseguiu a proeza

de reduzir o orçamento de 3,7 milhões, de
1998, para apenas 1,5 milhão no ano seguinte. Não foi milagre, e sim austeridade aplicada
com rigor total. O tempo ensinou. Eu próprio
sou exemplo disso. Cheguei a ficar nove noites
em Joinville, com todas as despesas pagas, o
que é justo porque também pago para que este
jornal exista, e não é pouco. Só que era tempo
demais, para o evento e para o convidado. A
experiência ensinou que não há necessidade de
mais de três noites, exceto para casos especiais,
como de colegas críticos de dança de jornais
diários. O enxugamento, de bom-senso, teve
meu apoio. Reduz custos e em nada prejudica
a repercussão e o contato anual do jornalista
com o evento, inclusive porque o convidado
pode escolher o período de sua preferência,
dentro da programação geral. Este é apenas
um pequeno exemplo, mas ganha significado
quando se observa que se soma a muitos outros, como a diminuição da frota de veículos,
indispensável ao trabalho da logística do Festival. “Todos, incluindo as estrelas famosas,
usaram o ônibus comum fretado”, recorda o
presidente. Sempre sonhando alto, mas sem
tirar os pés do chão, focado na realidade e no
controle orçamentário, Ely Diniz deixa claro
que o gigantismo ali foi um processo natural,
mas não se constitui numa meta deliberada e
intocável: “Se for preciso, por questão de recursos, a gente reduz o tamanho do Festival”,
assegura. O que se espera nunca seja necessário, pelo impacto positivo que o evento tem na
economia da cidade, injetando muito dinheiro
no comércio, principalmente na rede hoteleira
e na área gastronômica. O levantamento e estudo desse impacto econômico ainda não foi
feito, mas é óbvio que ele é de grande expressão no PIB local. Diniz já começou a pensar no
assunto, com o próprio Festival promovendo a
pesquisa. Os dados poderão ajudar na captação
de recursos e apoio na área regional. Direta ou
indiretamente, muitos ganham comercialmente
com o Festival de Dança, da lanchonete-trailer
da esquina com seu cachorro quente, ao mais
requintado hotel e restaurante com sua cozinha
internacional. Além da merecida retribuição,
apoiar o evento constitui-se no mínimo num
ato de inteligência e visão de longo prazo. Os
números comprovam que estar no Festival de
Joinville é um excelente negócio: só a Capezio
vendeu neste ano na Feira da Sapatilha mais
do que no semestre inteiro. A MF Costumes,
do Rio, que trabalha com figurinos de balé,
vendeu todo seu estoque em apenas três dias
e teve que providenciar às pressas a reposição.
A praça da alimentação parece um formigueiro
de gente o tempo inteiro e quem trabalha ali
não pára um minuto.
O Festival, que opera com apenas seis fun-

cionários fixos durante o ano e nesta temporada contratou 267 pessoas, todas devidamente
registradas, gerando mais 620 empregos indiretos, não tem subvenções da Prefeitura de
Joinville, nem do governo do Estado de Santa
Catarina. Depende exclusivamente dos grandes patrocinadores e das receitas próprias, com
os cursos, venda de estandes para 73 expositores na Feira da Sapatilha, de 4 mil metros quadrados, e bilheteria dos espetáculos, nos onze
dias do evento. Os principais patrocinadores
atualmente são o Banco Itaú, Grupo RBS,
Volpar, Coca-Cola, Petrobrás. É muito forte
o apoio do jornal local “A Notícia”, que solta
um suplemento diário sobre o Festival de ótima qualidade, com críticas sérias e totalmente
independentes.
Os custos são pesados e o orçamento hoje
gira em torno de 4,2 milhões de reais. Para os
patrocinadores é uma vistosa vitrine, com retorno na imagem institucional do investimento
cultural. Além disso, no campo contábil, pelas
leis de incentivo municipal, estadual e federal,
com renúncia fiscal, constitui-se em ótimo negócio em todos os sentidos para as empresas,
tanto privadas como estatais. Investimento
cultural, principalmente em dança, é muito
saudável.
A dança de salão foi bem prestigiada no
passado em Joinville, onde esteve representada principalmente por Carlinhos de Jesus,
Jaime Arôxa e Edson Nunes, ora sozinhos, ora
com suas companhias de dança. Mas parou de
mandar trabalhos e acabou sumindo do Festival. Em nenhum momento foi alijada. Perdeu
valiosas oportunidades por sua própria falta de
fôlego.
A partir do ano passado a dança de salão
voltou a estar presente, com o campeonato
Ritmos a Dois, realizado no mesmo período e
com total apoio do Festival, que repassou verba de 30 mil reais e coloca sua estrutura ao
dispor do campeonato. O Ritmo a Dois ainda
peca em coisas básicas e típicas da inexperiência, como desperdiçar oportunidades e não saber se divulgar. Mas é um evento muito novo,
passou por transições de formato e direção, e
certamente deverá melhorar no próximo ano.
Uma sugestão para isso é que se aproxime e
busque os serviços da excelente equipe da Assessoria de Comunicação do Festival, da maior
competência, e chefiada pela jornalista Sandra
Moser.
O crivo crítico é da essência e até obrigação do jornalismo, quando se justifica. Mas
nunca é confortável exercê-lo. O verdadeiro
prazer é elogiar a competência. Ely Diniz e sua
equipe fazem por merecer esse reconhecimento, que Dance expressa como homenagem e
principalmente bom exemplo a ser seguido.
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TERÇA:

TERÇA DANÇANTE
Divirta-se na Terça
mais dançante de SP
Banda Ópera São Paulo
Deliciosa mesa de café
ao final da noite
Promoção Eliane & Dulce

Antecipe sua
Reserva

QUINTA:

GOLDEN NIGHTS
Tangos & Boleros
ao som do DJ La Luna
Personal Dancers sob
sistema de ficha
Promoção Moacir Castilho

SÁBADO:

NOITE DANÇANTE
Banda Ópera São Paulo
tocando todos os ritmos
com 4 cantores

SEXTA:

CLUB DA SEXTA
Sua Sexta muito mais dançante
ao som de bandas convidadas
06/08 – Banda Vessoni
13/08 – Banda Maestro Azevedo
20/08 – Banda Koisa Nossa
27/08 – Banda Oviedo
Promoção Jovino Garcia

Sempre às 21h

Av. Pedroso de Morais, 261 . Pinheiros . São Paulo . SP Tel.: (11) 3813-2732 . www.operasaopaulo.com.br
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Brasil é campeão mundial de salsa, com Rafael e Carine
O

s brasileiros Rafael Barros, 23, e Carine Morais, 27, são os campeões mundiais do Salsa Open 2010, disputado em
San Juan, capital de Porto Rico, no Caribe,
na última semana de julho. É a primeira vez
que o Brasil conquista esse título, comparável na dança da salsa à Copa do Mundo no
futebol. A grande final teve oito casais, precedida da semifinal com 14 casais; quartas
de final com 21 casais; e repescagem com
21 casais. No total, disputaram cerca de 40
casais, de vários países. Patrick Oliveira e
Fabiana Terra, também brasileiros, ficaram
com o oitavo lugar na final, posição muito relevante pelo prestígio do campeonato
mundial, altamente cobiçado e competitivo.
Dos sete jurados, na final, cinco apontaram Rafael e Carine como os campeões.
O critério de escolha não envolve pontuação, apenas a indicação do jurado. Os cinco
são Tito Ortos (Porto Rico), Tamara Livolsi
(Porto Rico), Sandra Ferreira (Argentina),
Dick Colon (Porto Rico) e Vanessa Millan
(Porto Rico).
A decisão dos famosos jurados teve total apoio do público, que ovacionou Rafael
e Carine no final de todas as suas apresentações durante o campeonato, cenas que podem ser vistas pelo Yotube (dicas de acesso
abaixo).
Os novos campeões mundiais nunca
tiveram certeza da vitória durante o campeonato porque o nível foi muito alto. Mas
trabalharam intensamente para isso, desde
o primeiro dia em San Juan, onde só sucumbiram à irresistível praia caribenha,
sob muito calor, num único dia e por poucas horas. O resto do tempo, em 15 dias, foi
dedicado totalmente aos exaustivos ensaios
e preparação física.
Completando apenas dois anos de parceria, agora em setembro, eles já conquistaram duas vezes o Salsa Open nacional,
dentro do Congresso Mundial de Salsa do
Brasil (2008 e 2009), e o Campeonato de
Salsa do Rey Castro deste ano, na categoria
profissional. Em Porto Rico, em 2009, tiraram terceiro lugar em coreografia, e sétimo
lugar na final.
Além do troféu, os campeões ganharam
cinco mil dólares e passagens, com três dias
de hospedagem, para disputar o bicampeonato
em 2011, já com vaga na semifinal. Os campeões de cada país entram nas quartas de final.
Milton Saldanha
www.youtube.com
worldsalsaopen2010

Zais festeja 21 anos

Deise Noveli Nolla, diretora do Zais, organiza para o dia 26 de agosto, quinta, o megabaile do 21º aniversário da tradicional e querida casa de danças da Vila Mariana. Haverá
bolo a vontade, decoração especial, valsa com
21 casais, cada um simbolizando um ano, entre outras atrações. O baile vai se estender das
17h à meia-noite e neste dia especial o ingresso
único custará 16 reais. Deise lembra, contudo,
que nas demais quintas e sábados continuará
valendo a promoção de preços especiais, de 5
reais na quinta e 8 reais no sábado. Rua Domingos de Morais, 1630 – pertinho do metrô
Vila Mariana. Tem manobristas na porta.

Um prêmio mais que merecido
R

afael Barros e Carine Morais estão recebendo dezenas de mensagens de felicitações, de todo o Brasil e também do exterior. Num único dia, por exemplo, entraram
em suas caixas postais mais de 40 e-mails,
de dançarinos dos mais diversos países. Mal
chegaram de Porto Rico, na quinta-feira,
dia 5 de agosto, e já começaram a cumprir
uma agenda de festas e homenagens. Até o
fechamento desta edição, já tinham sido homenageados pelo Grupo Conexión Caribe,
na escola de Milena Malzoni; pela escola
Passos & Compassos, de Solange Gueiros;
e conjuntamente por Dance, Confraria do
Tango e Costa Cruzeiros, representada por
Theo e Monica, na Milonga de Gala, no Club
Homs.
Venho acompanhando nos últimos anos o
trabalho sério e altamente profissional destes
dois jovens, dotados de extraordinária força
de vontade. Esta conquista internacional,
tenham certeza, não caiu do céu. Eles traba-

lham intensamente, o tempo todo; se privam
de certos prazeres da mesa para manter o
corpo em forma; estudam muito, nos planos
prático e teórico; e esquecem o cansaço todos os dias para dar aulas de dança, sempre
com alegria, pois vivem disso.
Vindos do Ceará, sofrem pela saudade
de casa, família, terra, amigos. Vivem com
muita simplicidade e planejam usar o dinheiro do prêmio na montagem de sua primeira casa, depois de longo tempo dividindo
o teto em São Paulo com amigos, do grupo
de dança.
Foram capa e entrevistados pelo Dance em dezembro de 2008, quando venceram seu primeiro Salsa Open brasileiro,
no Congresso de Salsa do Conexión Caribe. Ali, naquela conversa, cresceu e se
consolidou a admiração e carinho que
sinto por eles, como se fossem dois filhos
queridos.
Milton Saldanha

Novo sucesso da Milonga de Gala

Elegância e refinamento marcaram a festa dos 16 anos do jornal Dance
7ª Milonga de Gala, festa do 16º aniversário do Dance, em promoção conjunta
com a Confraria do Tango e Costa Cruzeiros, empolgou o público no Club Homs, que
bailou das 22h às 4h, ao som da orquestra
argentina Ojos de Tango, mais DJ, com seleção musical de Roberto Lehmann. Como
em todos os anos, o público se apresentou
com toda a elegância proposta pelo baile. A
grande surpresa da noite foi o super aplaudido show de improviso dos novos campeões mundiais de salsa, recém chegados do
campeonato em Porto Rico, Rafael Barros
e Carine Morais, homenageados pelo evento. Dançaram também com grande brilho e
igualmente muito aplaudidos Lucas Bittencourt e Silvia Senra, da academia Oito Tempos, de Belo Horizonte. A Costa Cruzeiros e
Francisco Ancona foram representados pelo
casal Theo e Monica.

A

Fotos
Luciana Figueiredo

Orquestra argentina Ojos de Tango

Lucas Bittencourt e Silvia Senra

Theo e Monica

Milton Saldanha com Wilson e Thelma Pessi

Agosto 2010



Baile de Aniversário
21 anos da Casa mais Dançante!

26 de agosto, quinta – 17h às 24h
Bolo, solenidade com valsa dos casais, decoração especial.
Preço único: R$16,00

Quem dança busca o melhor
A dança de salão está evoluindo com extrema rapidez,
enquanto os eventos se multiplicam pelo Brasil e exterior. O personal dancer que
quiser se manter atualizado precisa estar atento a
tudo. Geraldo Siqueira
(em pé, no centro da
foto), participa de muitas atividades, como
o Baila Costão, onde
teve intensa convivência com amigos
e professores, entre
eles Jaime Arôxa.
(11) 5531-0308.

montealegreimoveis@ig.com.br

Os dez contemplados com o livro
“Maria Antonietta, a Dama da Gafieira
Os dez contemplados no sorteio gratuito do livro “Maria
Antonietta, a Dama da Gafieira”, de Milton Saldanha, e que
receberão seus exemplares pelo Correio, são os leitores Késia
Maria Farias de Oliveira (SP); Mário Lauro Granato (SP); Aparecida de Campos (Santo André); Maria José Giaretta (SP); Clarisse Pereira Nunes (Goiânia); Arlete Feriani (São Bernardo do
Campo); Marlene Matias (SP); Kenio Roberto Cabral Nogueira
(Joinville); Jucimara Sequinel (Joinville) e Cia Duda Lima (SP).
Dance cumprimenta os vencedores e agradece a todos pela
participação.
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Vencedores do Brasil Tango Championship
agora vão disputar o mundial em Buenos Aires
Fotos: Milton Saldanha

C

ristovão Christianis e Katiusca Dickow (Porto Alegre), na categoria
show, e Marcos Salomão e Laure Quiquempois (Rio de Janeiro), na categoria salão, foram os campeões do 2º Brasil Tango
Championship, realizado em Curitiba pela
marca Arena Tango, de Oldemar Teixeira.
O campeonato é classificatório ao mundial
de Buenos Aires, que acontecerá de 23 a
31 de agosto. Curiosamente, os dois casais
disputaram nas duas categorias e inverteram posições na segunda colocação. Os
terceiros lugares foram para Márcio Alexandre Barbosa e Sheila Aquino (Rio), no
tango show, e Lucas Bittencourt e Silvia
Senra (Belo Horizonte), no tango salão. Todos irão disputar em Buenos Aires, com as
despesas pagas pelo evento.
Pela ordem de classificação, os demais
competidores da etapa final foram, na categoria show, João Achiles Blazotto e Priscila
da Costa Mol, Emílio Ohnuma e Lucimara
lima. Na categoria salão, também na etapa final, José Juarez de Macedo e Miriam
Mota Macedo, Márcio Alexandre Barbosa e
Sheila Aquino, Emílio Ohnuma e Lucimara
Lima, Gabriel Ferreira e Lidiani Emerch,
Alexandre Silveira de Souza e Eliza Moritz, Rafael Bittencourt e Roxane Camargo,
Alexandre Thiene Reis e Maria do Rocio
Reis, Tarcísio Augusto Lemos e Larissa
Greca Zehnder, André Almeida e Natascha
Hanrejszkow. Entre os primeiros colocados
de cada categoria a diferença de pontos foi
muito pequena.
O evento, na Faustus Music Show, teve jurados argentinos e brasileiros, todos consagrados no tango, tendo como presidente o argentino Roberto Herrera. O campeonato foi considerado de excelente nível técnico nas duas
categorias e realmente encantou o público.
Entre as estrelas participantes, como jurados e fazendo apresentações, Alessandro
Aorazi e Gisel Duran, Gustavo Zimmermann,
Omar Forte e Aline Scolfaro, Stella Bello,
Vânia Andreassi, Alex Colin e Regina Monticelli, Fabiano Silveira e Lorena Ermocida,
Rafael Martins e Giuliana Davoli, Ruy Barroso, Wellington Lopes (Jack), Neuza Abbes,
Jonathan e Betsabet, Letícia Sabatella.
Contando com duas orquestras argentinas,
Ojos de Tango e Narcotango, teve também bailes e shows. Um dos momentos de maior emoção foi o lançamento do tango de Letícia Sabatella, revelação como grande cantora, com
musicalização da maestrina Analia Goldberg,
da Ojos de Tango.
Escolhidos por votação através da Internet, receberam o Prêmio Arena Tango 2010
Cristovão Christianis e Katiusca Dickow, Clezio Dias, Rafael Martins e Giuliana Davoli.
Milton Saldanha

Orquestra Narcotango

Marcos Salomão e Laure Quiquempois

Jonathan e Betsabet

Giulianna Davoli e Rafael Martins

Atriz e cantora Leticia Sabatella

Katiusca Dickow, Cristovão Christianis e Oldemar

Clezio Dias

Passo de Arte

Vitória, Espírito Santo, terá seu primeiro
Passo de Arte. Será de 4 a 6 de setembro,
no Teatro Universitário da UFES.

Roberto Herrera, presidente do júri

Grupo de finalistas
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Além disso...
Foi realmente muito grande a repercussão do
Dance de julho, segundo Fabiana Terra, que
saiu na capa, em foto do ensaio de Eduardo
Fuica para o Calendário da Dança 2011.
Cia Duda Lima e La Luna Escola de Dança
festejam seus aniversários conjuntamente dia 25 de setembro, sábado, no salão do
Clube Banespa, em Santo Amaro, pertinho
do Borba Gato. 2218-0855 ou 5049-0858.
Centro de Dança Jaime Arôxa – Campo Belo
fará baile com todos os ritmos dia 28 de agosto, sábado, a partir das 22h. Tels. 5561-5561
ou 5561-2662.
Espaço Velho Pietro está retomando atividades com tango, tendo à frente Graziela
Marraccini. Fica na rua 13 de Maio 192,
Bela Vista. 3288-5637 ou 8446-0005.
Karina Carvalho deu entrevista ao Portal da
Dança, que está circulando na Internet. Leia
em www.portaldadanca.com

A quarta Gincana Dançante do Baila Costão foi um dos momentos mais divertidos da
dança de salão nos últimos tempos. As brincadeiras e fantasias, com homens e mulheres invertendo papéis, arrancaram muitas
risadas de todos. Rodrigo Delano, com uma
peruca que caia a todo momento, era um
dos mais engraçados. Disputou o “concurso
de dança” com Thelma Pessi, no papel de
homem (meio tarado...)
Graziella Maraccini dará a aula de abertura da
milonga Aerotango, dia 13 de agosto, a convite de Jairo Braz. 5093-5774.
Academia Mara Santos está fazendo práticas de dança de salão, com DJ renomado,
como Zé do Lago e Henilton, na última sexta de cada mês. 5585-9762.
Escola Carioca de Dança, na Tijuca, de Marcelo e
Vanessa, festejará seus 8 anos dia 25 de setembro,
com baile e show da Cia Carlinhos de Jesus. A festa
será no Tijuca Tênis Clube, Rio. (21) 2288-1173.
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6º BH-Zouk reafirmou força mineira
Fotos: Divulgação

esmo “concorrendo” com o final da
Copa do Mundo, que desviou as atenções gerais em todos os setores e refletiu também nos eventos de dança, Rodrigo Delano e
sua equipe consideraram positivos os resultados da sexta edição anual do BH-Zouk, de 9
a 11 de julho, na capital mineira, que contou
com participantes de diversos estados, incluindo São Paulo e até alguns mais distantes.
A programação, detalhada na edição anterior do Dance, apoiador do evento, foi intensa
e contemplou desde aulas para iniciantes aos
mais avançados, com alguns dos melhores
professores da modalidade, entre eles o próprio
Delano e Philip Miha, duas referências quando
o assunto é zouk. Estavam lá Renata Peçanha,
Jorge Peres, Júlio César, Simony de Souza,
Kelly, Demetrius, Ricardo Espedchit, Adriana Coutinho, Naiara Márcia, Paulinha Leal,
Nairo Ramos, Irineu Alves, Alex de Carvalho,
Daniela Wergles, Denise Soares, Fernanda
Teixeira, Dario Dias, Luciano Cardoso, Emerson Pires, Gioconda Barreto, Leonardo Silva,
Cecília Abreu, Matheus Pereira, Rafha, Cintia,
Ed Charles, Ana, Leonardo, Annik, Alessandro
Diniz, Denise Moura, Camila Savi.
Além das aulas, feira de artigos de dança,
Mostra Coreográfica, bailes na Universidade
de Dança de Salão e Casa du Zouk, com apresentações, churrasco e festa de encerramento,
o momento mais marcante do BH-Zouk foi
encontro a céu aberto Zouk na Praça, na belíssima e histórica Praça da Liberdade, um dos
cartões postais da cidade. Ali os participantes
do BH-Zouk puderam se integrar ao grande público, formada por pessoas de todas as
idades, inclusive crianças, com o estimulante
convite para que adotem a dança como qualidade de vida. Além da apresentação da Cia
Rodrigo Delano, a festa teve show da inusitada
banda Aíxa, totalmente especializada em zouk,
inclusive com composições próprias.
Milton Saldanha

M

Grande adesão ao
Yosakoi Soran

O Festival Yosakoi Soran reuniu mais
de 5 mil pessoas no Via Funchal e arrecadou cerca de três toneladas de alimentos
não perecíveis que foram doados a oito
entidades assistenciais. A colônia japonesa
apóia em massa o evento, que conta com
patrocínio de empresas de capital japonês.
Os organizadores, da Associação Yosakoi
Soran do Brasil, são muito gentis e sabem
receber as pessoas.
Originária do Japão, a dança Yosakoi
Soran foi trazida ao Brasil pelo empresário
Hideaki Iijima, com o intuito de preservar
a cultura japonesa, principalmente entre as
novas gerações. A música empolgante e as
coreografias com movimentos vibrantes
tornam a dança contagiante, atraindo pessoas de todas as idades. A presidente da Associação no Brasil é Sueli Sakata e o presidente da Comissão organizadora do Festival é Marcelino Hamasaki. 3541-1809

16 anos promovendo e divulgando
a dança. Obrigado por seu apoio!

A festa na Praça da Liberdade...

... durou várias horas e atriu grande público

Os bailes tiveram animação total

Rodrigo Delano, criador e coordenador do BH-Zouk

Grupo Sansey, de Londrina vence
8º Festival Yosakoi Soran
Fotos: Divulgação

F

estival de grande beleza e tradição, o 8º
Yosakoi Soran 2010 reuniu grupos de dança de todo o Brasil, dia 25 de julho, domingo,
no Via Funchal, em duas sessões. Dance, com
o editor Milton Saldanha, participou do corpo
de jurados pelo terceiro ano consecutivo, juntamente com a bailarina Andrea Thomioka e
executivos convidados especialmente vindos
do Japão.
O grande vencedor do festival (Grand
Prix) foi o Grupo Sansey, de Londrina,
que levou o prêmio de 8 mil reais. Na Categoria Adulto os resultados foram: 1° lugar – Grupo Saikyou, de Maringá (PR);
2° lugar – Mugen Kyodai, de Paranavaí
(PR); 3° lugar – Fuugakazan, de Manaus.
Na Categoria Juvenil: 1° lugar – Tomodachi, de Birigui (SP); 2° lugar – Escola
Japonesa de Biritiba Mirim (SP); 3° lugar
– Aliança no Tikara, de Mirandópolis (SP).
A Associação Yosakoi Soran do Japão fez
homenagens especiais para os grupos Hanabi Soran (categoria juvenil), de Mogi
das Cruzes; Ishin Yosakoi Soran (categoria adulto), de São Paulo; Prêmio Hideaki
Iijima de incentivo, ao Grupo Wakaba, de
Curitiba.
O primeiro lugar de cada categoria recebeu
3 mil reais, o segundo 2 mil reais e o terceiro
3 mil reais.

O Grupo Sansey, de Londrina,
campeão 2010, em ação no palco do
Via Funchal, e festejando o prêmio
de 8 mil reais
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Além disso...
Hélyda Sadú formatou vasta agenda de bailes para este segundo semestre, no Zais, seu
principal reduto, e outros locais. 7146-3395 ou
7117-6058.
Kiko Fernandes e Giulli Kimura, da Cia
Terra, vão ministrar workshops e aulas
particulares de west coast swing em Sorocaba, dias 14 e 15 de agosto; em Piracicaba
dias 28 e 29 de agosto; em Belo Horizonte de
10 a 12 de setembro e no Rio de Janeiro de
17 a 19 de setembro.
Cantor Nando Reis, Zezé Di Camargo e Luciano, com a banda Os Infernais, se apresentaram
no palco do Carioca Club, em Pinheiros. Nando prepara o lançamento da segunda parte do
seu DVD “Bailão do Ruivão”. 3813-8598.
Jornal Dance estará em Buenos Aires de 25
de agosto a 1º de setembro, acompanhando
o 8º Campeonato Mundial de Baile de Tango, onde disputam casais brasileiros classificados em Curitiba. Será a terceira cober-

tura do evento, de grande porte, promovido
pelo governo da cidade.
Uma novidade neste ano no Festival de Dança de Joinville foi o espaço externo definido
como “Mãos do Encanto”, uma feirinha paralela com cem artesãos, em dez contêineres. Por
sinal, uma ótima idéia para improvisar como
estande em locais abertos.
Núcleo de Dança Stella Aguiar já definiu
a data do seu tradicional Baile de Final
de Ano. Será em 20 de novembro, e como
sempre no Círculo Militar, no Ibirapuera.
5055-9908.
O próximo baile do Núcleo Stella Aguiar será o
da Primavera, dia 4 de setembro. 5055-9908.
O grupo Cia Terra definiu seus próximos
bailes de agosto: dia 14 na unidade Tatuapé (2941-2390), dia 21 na unidade Paraíso
(3051-4550) e dia 28 na unidade Pompéia
(3675-7667).

Procuro Parceira
De dança de salão, que resida em
São Paulo, para prática séria de ritmos
variados: bolero, samba, cha-cha-cha,
forró, fox trot, valsa, etc. Contato, com
descrição pessoal, experiência e foto
(que será devolvida) para: José Irineu
– Caixa Postal 62622 – São Paulo, SP.
Cep. 01214-970.

Completo na Internet,
sem custo adicional

Anuncie
5184-0346 / 8192-3012
Veja em www.jornaldance.com.br
jornaldance@uol.com.br

Baile de dança de salão
Com todos os ritmos
28 de agosto, sábado — 22h

Informe-se também sobre nossos cursos.
Será um prazer receber sua visita!
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Baila Costão cresce e fica ainda melhor
“Foi bom demais!” Frases como esta era
o que mais se ouvia quando terminou a quarta
edição do Baila Costão, de 29 de julho a 1º de
agosto, no resort Costão do Santinho, na praia
de mesmo nome, Ilha de Santa Catarina, que
abriga a cidade de Florianópolis.
O crescimento do Baila Costão, a cada
ano, é visível e indiscutível. Com vasta grade
de aulas, bailes em dois ambientes, shows de
palco, atividades especiais, baile a fantasia e
gincana muito divertida, e muitas outras atrações proporcionadas pela mega estrutura do
resort, o Baila Costão já está na lista dos grandes e imperdíveis eventos de dança de salão do
calendário brasileiro.
Além da fantástica paisagem de mar azul
e verdes morros cobertos de vegetação, tudo
se completa com a gastronomia, já incluída no
pacote, com as opções livres de dois restaurantes internos, uma trattoria de massas e pizzas, e uma churrascaria na praia. Para não engordar, fazer o que, a solução é dançar muito, o
tempo todo, e salões não faltam para isso, num
sistema reversível que transforma amplas salas de aulas num salão mais amplo ainda, com
palco, onde acontecem os grandes bailes e espetáculos. Neste ano, a concentração do evento numa única área do vasto resort, evitando
a dispersão, como acontecia antes, criou um
clima bem de festival, com alegria, ebulição e
intenso contato entre os participantes.
Centenas deles, de todo o Brasil, e uma equipe de professores escolhidos a dedo pelo organizador Roger Berriel, incluindo argentinos, para o
tango, garantiram o brilho e qualidade das aulas.
Jaime Arôxa foi um deles, e sua aula de sensualidade feminina superlotou um salão. Ele já está
vinculado, desde a origem, ao evento. É parte
dele. O mesmo se pode dizer do jornal Dance,
que participou de todas as edições, fez capas, coberturas, encartes especiais, além de ser amplamente distribuído por todo o resort.
As estrelas deste Baila Costão, além de Jaime Arôxa, foram Rodrigo Scherer (RS), Érico
e Rachel Buscácio (RJ), Roberto Motta e Alini
Lima (SP), Bel e Euler (SP), Júlio César Martins e
Ana Paula (DF), José Manuel Ortiz (Arg.), Duda
Lima e Flávia Rodrigues (SP), Marcelo Amorim e
Anna Elisa (DF), Marcelo Ferreira (RJ), Rodrigo
Delano e Adriana Coutinho (BH), Wilson e Thelma Pessi (Confraria do Tango, SP), Alex Colin e
Regina Monticelli (PR), Marcelo Leal e Micheli
Silva (SC), Gabriel Ferreira e Lidiani Emmerich
(SC), Ademir Gasstmann (SC), Philip Miha e
Fernanda Teixeira (SP), Leandro Murillo e Pricila Delonê (SC), Giovanni Vergo e Paula Freitas
(RS), Fábio Reis e Marília Cervi (SP), Paulo Pinheiro e Milena (RS), Rodrigo Vargas (RS), Cadica e Marcos Costa (RS), Rodrigo Oliveira e Karina Carvalho (SP), Denilson Antônio Silva (BH),
Luís Florião e Adriana D`Acri (RJ), Ed Charles
(SC), Edson Carneiro e Giuliana Manfio (PR),
Cristovão Christianis e Katiusca Dickow (RS),
Luís Kirinus e Aline Menezes (SC), Ronaldo Rodrigues e Gabriela Medeiros (SC), Paulinha Leal
(RJ), Renato Zóia e Giuliana Manfio (PR), Daniel
Pozzobom e Sheila Ludwig (SC), Sandra Ruths e
Guilherme (PR), Edson Modesto e Cínthia (SP),
Marcelo Cunha e Karina Sabah (SP), Nando Berto e Mariana Bleyer (SC), Arthur Bellaguarda e
Isabel Rocha (SC).
A promoção é da Impacto Multieventos, de
Roger Berriel e Betina, com o suporte de uma
equipe já bem treinada e experiente, e diversos
apoiadores. Em São Paulo a representação é de
Sonia Santos. 2063-4144 ou 9975-0134.
Milton Saldanha

Roger Berriel
Aulas animadas
Jaime Arôxa

Marcelo Amorim e Anna Elisa
Cadica e Marcos Costa
Duda Lima e Flávia Rodrigues

Daniel Pozzobom e Sheila Ludwig

Maximiliano e Adriana

Conjunto Copa Tango

Paulo Pinheiro e Milena

Alex Colin e Regina Monticelli

Ricardo Vasques, apresentador

Roberto Motta e Alini Lima

“Concurso de dança” na gincana

Roger, professores e equipe personal

Fotos
Milton Saldanha
e Studio Tánosite

Giovanni Vergo e Paula Freitas

Philip Miha
e Fernanda
Teixeira

Fábio Reis e Marília Cervi
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Concurso de tango dará carro zero.
Saiu o regulamento

A

caba de sair o regulamento do 1º Concurso Florianópolis Tango Show, acoplado ao VI Congresso Internacional de Tango, de Floripa, organizado e dirigido por Fabiano Silveira. O prêmio principal, nada mal,
será um carro zerinho. Os demais prêmios,
viagens a Buenos Aires.
As provas serão no shopping Beira Mar,
em frente ao hotel sede do Congresso, o que
permite prever um público muito grande.
Haverá até um palanque para as fotos e filmagens da imprensa, identificada por crachá.
Mas os interessados em competir terão que
correr, porque o número de participantes será
limitado e as vagas definidas por ordem de
chegada. Assim que atingir o limite, ninguém
mais entra.
Outro detalhe é que não haverá distinção

entre profissionais e amadores. Dançou, entra! O estilo será livre, valendo o tango show.
A bancada de jurados estará composta
pelos professores do Congresso, argentinos
e brasileiros, todos de altíssimo nível e autoridades no tema. Entre eles, já confirmados,
Milena Plebs, Lorena Ermocida, Adrian e
Alejandra, Pablo Garcia e Gisele, Edson Nunes e Alexandra Kirinus, Rogério Mendonza
e Bianca Gonzalez, Alexandre Bellarosa e
Kátia Rodrigues, Daniel Pozzobon e Sheila
Ludwig.
O Congresso transcorrerá no período de
16 a 20 de fevereiro de 2011. Tem apoio e
contará com a cobertura do Dance, que continuará informando detalhes a cada edição.
Veja regulamento no site.
www.fabianosilveira.com/congresso2011

Fernanda Souza é a vencedora
do quadro Dança dos Famosos

A

jovem atriz Fernanda Souza foi a vencedora, na final de 25 de julho, do quadro Dança dos Famosos, do Domingão
do Faustão, na Rede Globo. Ela formou
dupla com o professor Alexandre Porcel,
alcançando 150,3 pontos, contra a pequena diferença de 147,4 pontos do segundo
lugar, Marcelo Grangeiro e Sheron Menezes.
As médias de Fernanda foram 20
(júri artístico), 19 (júri técnico), 19,3
(auditório) e l8,7 (telespectadores). A
esse total foram somados pontos da semana anterior. No júri técnico estavam
Maria Pia Finocchio, Carlinhos de Jesus,
J.C. Violla, Ivaldo Bertazzo, Ulda Bittencourt. No júri artístico Paola Oliveira,
Rodrigo Wilbert, Luiz Maluf, Joyce Pascowitch e Artur Xexéo. A final abrangeu

Simone Bellomo
na academia G-10

Com experiência profissional de dez
anos no Centro de Danças Jaime Arôxa,
Campo Belo e Liberdade, formação em
Educação Física, Simone Bellomo é a mais
nova sócia da academia G10, na Mooca.
Com ela, entrará para a administração da
sociedade Renato Mendonça, que traz na
bagagem extensa experiência em empresas multinacionais. Nessa nova fase, o trio
composto por Simone, Renato e Herbeth
promete renovar e dar uma nova roupagem
à já conhecida G10. Rua Leocádia Cintra,
160 – Próxima á estação de trem Mooca e
Metrô Bresser. 2796.8061–2594-3414.

Álcool e drogas não combinam com
dança. Quem é bom na pista e tem carisma fica longe disso.
Uma campanha

dois domingos, o primeiro, dia 18, com
dança de rua e tango; o segundo, dia 25,
com pasodoble e samba de gafieira.
Foi a sétima vez que o programa promoveu o concurso, que teve nesta edição
12 participantes: Ana Maria Braga, Christine Fernandes, Fernanda Souza, Letícia
Birkheuer, Sheron Menezes, Wanderléia,
André Arteche, Bruno De Luca, Diogo Nogueira, Marcelinho Carioca, Paulo Zulu e
Stênio Garcia.
A vencedora chorou de emoção ao receber o resultado e também depois, nos bastidores. Declarou que “não esperava ganhar”,
mas que rezou para isso. Todos curtiram
muito o quadro e principalmente dançar. Ana
Maria Braga disse que se sentiu segura demais e que “o excesso de confiança também
atrapalha”.

Dança esportiva
em três capitais

A Confederação Brasileira de Dança Esportiva – CBDance, realiza entre 1º e 12 de
setembro o IV Congresso Internacional de
Dança Esportiva e 3ª Copa Paulista, no Sesc
Ipiranga, em São Paulo, com extensões no Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. Pela primeira vez
o evento transcorrerá simultaneamente em três
capitais. A competição será em São Paulo, dia
7 de setembro, com entrada gratuita.
“Mais uma vez teremos uma programação eclética, que focaliza em primeiro plano
a dança esportiva, porém sem deixar de lado
o conhecimento que cerca outros âmbitos da
dança e que torna o profissional diferenciado
em seu meio de atuação”, explica Carla Salvagni, presidente da CBDance. “Agradecemos
o apoio incondicional da IDSF – International
DanceSport Federation – continua Carla – que
mais uma vez promove a vinda da treinadora
Eva Angues, seis vezes campeã mundial”.
Para mais detalhes consute o site do evento.
www.cbdance.com.br

Foto: Milton Saldanha

Fabiano Silveira com Lorena Ermocida
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Ópera São Paulo apresenta show de gafieira
dia 15 de agosto (20h). Haverá aula de samba
com o professor Pheliphe Britto. 7897-4965.
Diogo Tonilli e Regina Vasto apresentam o
show Bossa`n Jazz, com jazz e bossa nova, dia
18 de agosto (21h), no Ópera São Paulo. Av. Pedroso de Morais, 261 – Pinheiros. 3813-2732.

LEVEZA DO SER

Alexandre e Kátia retornaram de temporada
longa em Buenos Aires e dentro de dois meses
seguem para a Itália, onde darão cursos e shows. Nesse meio tempo, entre outras atividades,
darão workshops de temas variados no espaço
7 Sentidos Dança de Salão. Fone 5016-5300.
Dia 29 de agosto estarão em Sorocaba, na
Escola de Dança Fernando Vasconcelos. (15)
3016-6344.

Eliane & Dulce festejam sete anos de terças
dançantes no Ópera São Paulo, dia 17 de agosto. 9381-1053.
Márcio Sorriso e Alexandre Lopes comandam a festa de um ano de sucesso do Clube
da Gafieira, dia 15 de agosto, domingo, das
19h à 1h, no Carioca Club, em Pinheiros. O
apresentador será o ator Ailton Graça. Marcelo
Chocolate e Sheila Aquino são os padrinhos.
7746-8000 / 9887-9141 ou 3494-4783.
“Tudo sobre nós dois”, musical do Centro de
Dança Jaime Arôxa – Campo Belo, com concepção e direção de Karina Sabah e coreografia de Marcelo Cunha, foi apresentado e muito
aplaudido na Praça do Patriarca, no histórico
centro paulistano.
Kleber Queiroz e Juliana Maggioli estão em
Buenos Aires, em nova temporada de aperfeiçoamento no tango. Mas voltam em tempo de
participar do próximo espetáculo “Tango &
Paixão”, dia 21 de agosto, sábado, no Teatro
Coliseu, em Santos, com direção de Nelson
Lima e Márcia Mello.
Grupo Corpo, de Minas, sempre imperdível,
dança no palco do Teatro Alfa de 11 a 15 de
agosto. A direção é de Paulo Pederneiras.
Aparecida Belotti, a conhecida dama do tango carioca, recebe o argentino Julio Balmaceda, oferecendo curso intensivo de 10 a 19 de
setembro.
Dance foi amplamente distribuído no Baila
Costão, em Floripa, e levado por participantes
para as mais variadas cidades brasileiras, entre elas Rio, por Luis Florião, do Sindicato da
Dança, e Porto Alegre, por Geovane, da escola
Fernando Campani.
Studio Renato Mota, no ABC, está selecionando novos monitores. Fica na Vila Gilda, em
Santo André. 4426-9343.

Marcelo Eidy, da academia Solum, na Consolação, que já realizou com grande sucesso
o Zouk Day, agora está organizando o Samba
Rock Day, marcado para o feriadão de 7 de setembro, uma terça. 3715-4704.

Foto:Divulgação

Corpos – A Exposição permanece no Parque do Ibirapuera até 8 de agosto, durante a
semana toda. Vale por um curso de anatomia,
imperdível para quem trabalha com o corpo,
como os profissionais de dança. 4003-5588.

Bob Cunha e Áurya Pires neste ano estão
levando pesos pesados para a terceira edição
do Búzios Tango Weekend: Adrian Veredice
e Alejandra Hobert, Daniel Oviedo e Mariana Casagrande, Alam Blascovich e Adriana
Gronow, Michelle Ramos. Será de 17 a 19 de
setembro, no Atlântico Buzios Convention &
Resort, com apoio Dance. (21) 2556-7765 ou
9629-3072.
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Jairo Braz está festejando o merecido sucesso do seu Aerotango, todas as sextas, e
já estende suas asas sobre outras cidades,
ainda no plano das conversações e ótimas
intenções. O encontro tangueiro, com boas
opções gastronômicas, de chá à pizza, acontece na rua Otávio Tarquino de Souza, 205
– pertinho do aeroporto de Congonhas. Aos
sábados rolam todos os ritmos, no novo baile da casa. 5093-5774.
Hoje, em São Paulo, já é possível dançar
tango de quinta a domingo. Confira: Ópera
São Paulo e Prática do Dance Club (quintas);
Aerotango (sextas), Tango B`Aires (sábados);
Dançata/Tanghetto (domingos). Em alguns
domingos, também a Milonga de Ricardo
Liendo, no Piratininga.

Cantora Christina Paz fez entrega ao presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos
Villaça, no Rio, do livro “Maria Antonietta, a Dama da Gafieira”, de Milton Saldanha. A obra
já está incorporada aos títulos da Biblioteca Rodolfo Garcia, uma das três mantidas pela ABL.
Christina participou do projeto, discorrendo sobre a musicalidade de Antonietta. E seu nome
agora também faz parte do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira.
Gracinha Aráujo e Airton Gontoff, de Curitiba, sempre simpáticos e prontos a colaborar
com todos, têm sido presença quase constante
nos mais diversos eventos de dança de salão
do país. Estiveram também no Baila Costão.
(41) 9968-3848.
Congresso Mundial de Salsa do Brasil 2010,
do grupo Conexión Caribe, completando 10
anos, ganhará em breve a tradicional Edição
Especial deste jornal, com todos os detalhes e
programação completa do evento. E, no final
do ano, outra tradicional Edição Especial, dos
cruzeiros Tango & Milonga, Dançando a Bordo e Movida Latina.
Francisco Ancona, da Costa Cruzeiros, em
férias na Itália, pela primeira vez não participou da Milonga de Gala, a festa dos 16 anos
deste jornal, no Club Homs. Foi representado
por Theo e Monica e, mesmo ausente, recebeu
os agradecimentos públicos dos organizadores,
Wilson Pessi, Thelma Pessi e Milton Saldanha.

Rafael Barros e Carine Morais, ainda em transe com a vitória no mundial de salsa em Porto
Rico, se apresentam dia 13 de agosto na festa do
primeiro aniversário do Rey Castro - unidade
São Bernardo do Campo, na Av. Antártico 90,
Jardim do Mar. Serão também professores no
Congresso Mundial de Salsa do Brasil, de 29 de
outubro a 2 de novembro, no Club Homs.
Nelson Lima e Márcia Mello já contrataram a dupla Rafael Barros e Carine Morais
para alguns dos espetáculos do grupo Tango
& Paixão. O primeiro contato foi na Milonga de Gala, imediatamente após a exuberante
apresentação do casal na pista do Club Homs.
Nelson, maravilhado, sequer esperou que voltassem ao camarim e chamou os jovens para
conversar. A idéia é montar um espetáculo latino, que misture tango com salsa
Cia de Danças de Diadema está festejando
15 anos neste agosto, com programação que
revive seus melhores momentos.

DJ Drika, esposa e parceira de La Luna, comanda o som nos concorridos bailes das sextas, na Dançata, com todos os ritmos. 32898502 ou 8772-6554.
Tanghetto, evento dominical da Dançata, no
Itaim Bibi, com direção da bailarina Alcione
Barros e seleções do brilhante DJ Moacir de
Castilho, receberá dia 15 de agosto a música
ao vivo da orquestra De Puro Guapos.
Pulsarte, dirigida por Gladys Altafini, no Alto
de Pinheiros, fará o Baile Happy Hour, dia 20
de agosto, sexta, das 20h às 23h. Rua Pereira
Leite, 55. Tels. 3868-2008 ou 3482-7863.
Omar Forte, do Tango B`Aires, anuncia sua
próxima convidada para trabalhos em São Paulo:
Milena Plebs, um dos maiores nomes mundiais
do tango portenho. Será de 23 a 25 de setembro.
Margareth Kardosh e Vitor Costa completaram 15 anos de parceria no tango, dia 10 de
agosto. O casal, ex-capa do Dance duas vezes,
hoje tem um currículo amplo e sólido, de carreira internacional com várias temporadas na
Europa e outros continentes.
Ailton Graça, ator Global, é o dono da casa
Zucca, no Brooklin, onde o Clube da Gafieira
faz seu encontro todas as sextas, com Márcio
Sorriso e Alexandre Lopes. Fica na rua Alcides Lorenço da Rocha, 129. Tels. 5507-2142
ou 5506-4042.
Bob Cunha, do Rio, prepara uma grande festa
dançante na Casa do Minho para festejar seus
50 anos. Será dia 21 de agosto, sábado (20:30).
Rua Cosme Velho, 60. (21) 2556-7765.
Enemir prepara o Baile de Tango e Bolero,
para 15 de agosto, domingo, das 18h às 21:30,
na Livraria Café & Cultura, av. Dr. Renato Maia
765, Guarulhos. 2443-1972 ou 2229-0376.
Marcelo Rojas, DJ da Confiteria Ideal, tradicional de Buenos Aires, estará no Tango
B`Aires dias 27 e 28 de agosto.
Prêmio Desterro – I Festival de Dança de
Florianópolis, será de 20 a 22 de agosto, no
Teatro Governador Pedro Ivo.
Maurício Saraceni entrou no ramo personal
dancer. Sua especialidade principal é o tango.
2574-7794 ou 7323-5833.
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Tango vai ganhar
programa em TV
Vânia Andreassi, de Curitiba, que já teve
um programa de rádio sobre tango, agora trabalha intensamente nos pilotos de novo programa do gênero, em televisão a cabo. Ainda não tem data para estrear. Entre os vários
entrevistados, do estoque inicial de matérias,
está o editor deste jornal, Milton Saldanha. O
tema foi tango, claro, sua especialidade como
pesquisador e dançarino amador. A gravação
foi durante o 2º Brasil Tango Champioship, organizado por Oldemar. Vânia improvisou um
pequeno estúdio numa das salas e mostrava
grande entusiasmo pelo projeto.

Dicas de
leitura
Ana Botafogo
na ponta dos pés

Ana Botafogo lançou e autografou no
Festival de Dança de Joinville seu livro
de memórias “Ana Botafogo na Ponta dos
Pés”, baseado em entrevistas para Leda Nagle e Dalal Achcar, pela Editora Globo. O
prefácio é da célebre bailarina cubana Alicia Alonso, que recebeu Ana com grande
entusiasmo em diversos festivais da ilha
caribenha. É leitura indispensável a quem
pensa que o sucesso é obra do acaso, sorte,
sem esforço e muita luta e decepções. Ana
Botafogo, mesmo com o suporte e apoio de
uma boa estrutura familiar, conta que chegou a pensar em desistir. Ainda bem que
insistiu. Vale a pena ler e refletir.
www.globolivros.com.br

Nova obra de
Isabel Marques
Oferecer novas perspectivas e ampliar
saberes através da dança a crianças e jovens
das redes de ensino e de projetos sociais são
os desafios propostos por Isabel Marques
em seu novo livro “Linguagem da Dança:
Arte e Ensino”, que será lançado dia 17 de
agosto, terça, às 19h30, no Centro Cultural Casa das Rosas. O livro, publicado pela
editora Digitexto, foi contemplado em 2009
com o prêmio Funarte de Dança Klauss
Vianna. A autora, que já prestou assessoria
em diversas secretarias de ensino do país
e colaborou na elaboração dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) Dança, discute e aprofunda neste novo trabalho a proposta metodológica da “Dança no Contexto” (Isabel Marques/USP), relacionando-a
aos estudos da linguagem e às propostas
de Rudolf Laban. A proposta metodológica
da “Dança no Contexto” aborda na teoria e
na prática caminhos para o ensino de dança em escolas, projetos sociais, academias
e cias. de dança. O cerne dessa proposta é
abrir possibilidades para que professores e
alunos expandam e aprofundem os conteúdos de dança e possam relacioná-los a seus
cotidianos. Isabel Marques é autora dos livros “Dançando na Escola” e “Ensino de
Dança Hoje”. 3285-6986 ou 3288-9447

Além disso...
DJ Eduardo La Luna está todas as quintas no
Ópera São Paulo, despejando tangos, boleros e
outros ritmos gostosos.
Takla Produções fará de 8 a 12 de setembro os testes com bailarinas e bailarinos, de
20 a 35 anos, interessados em participar do
elenco do musical “Evita”. Devem mandar
currículo com foto recente de corpo inteiro,
até 30 de agosto. 3437-5300 (das 9h às 18h).
testes@evitamusical.com.br
Balé da Cidade de São Paulo, agora sob a direção da bailarina e coreógrafa Lara Pinheiro, se
apresentará com a peça “Crônicas do Tempo”,
dia 25 de setembro, na 29ª Bienal de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. De hora em hora
entrará um trecho de dez minutos, com música
ao vivo do Quarteto de Cordas de São Paulo.
O editor deste jornal festejou com ronda
tangueira seus 65 anos de idade, na milonga
de abertura do Baila Costão, em Floripa,
dia 29 de julho, data do seu aniversário. O
baile foi organizado pela Confraria do Tango. Wilson Pessi fez a apresentação.
Maximiliano e Adriana, professores argentinos
que estão morando em Curitiba e deram aulas
no Baila Costão, farão visita a São Paulo em
breve, quando serão apresentados pelo Dance
à comunidade tangueira da cidade.
Ópera São Paulo, em Pinheiros, oferece
suas instalações e estrutura para eventos
fechados aos domingos, segundas e quartas.
3813-2732.
Muito espertinho, o britânico Terence Read,
de 61 anos, recebeu o equivalente a mais de
55 mil reais em benefícios do governo inglês,
alegando que tinha artrite e não conseguia
caminhar. Só que era professor de dança de
salão, e dava aulas com muita agilidade. Foi
denunciado e agora cumpre pena de 120 horas
de trabalhos comunitários.

Panorama de Dança

Começou dia 5 e vai até 15 de agosto a 10ª
edição da mostra contemporânea Panorama Sesi
de Dança 2010. A curadora é Christine Greiner,
professora do Departamento de Linguagem do
Corpo da PUC-SP. No Centro Cultural Fiesp
– Ruth Cardoso, Teatro do Sesi, na Av. Paulista,
1313. A entrada é franca. 3146-7405.

Dança Solidária no Salão
mobilizou quatro academias

A primeira edição do projeto “Dança Solidária no Salão” foi lançada dia 24 de julho. O
evento teve a participação de quatro academias
de dança de salão da Zona Sul de São Paulo:
Cia Duda Lima, Centro de Dança Jaime Arôxa
(Campo Belo), Espaço de Dança Interativa Dance e Núcleo de Dança Stella Aguiar. Em troca de
agasalhos (um por aula), os participantes puderam praticar e muitos conhecerem vários ritmos:
tango, gafieira, forró, pagode, samba-rock , zouk
e bolero. Quatro academias, 15 profissionais de
Dança e 125 participantes contribuíram com as
obras assistenciais do Grupo GAFA, Igreja de
Moema e Associação Católica Kolping, doando 466 peças de roupas. O evento contou com
apoio e parceria de vários empresários e comerciantes da região e também do Dance.
www.dancasolidarianosalao.com.br

Marcelo Grangeiro brilha na TV

P

articipante dos cruzeiros Dançando a Bordo, nos navios da Costa, como professor
e artista de palco, juntamente com a parceira
(de dança e de vida) Damyla, Marcelo Grangeiro, aos 28 anos, tornou-se nome nacional,
ao levar a talentosa atriz Sheron Menezes à
final da competição Dança dos Famosos, do
Programa do Faustão, da TV Globo. Numa
disputa que mobilizou a audiência ao longo de
sucessivos domingos, a vitória acabou ficando
com a dupla formada pela não menos talentosa atriz Fernanda Souza e Alexandre Porcel,
numa disputa muito equilibrada, na qual não
seria injustiça o título ficar com qualquer um
dos dois casais.
O jornal Dance, provando ter olho clínico, foi pioneiro no reconhecimento do talento
de Marcelo: quando ele era apenas um desconhecido professor de dança do Maranhão. O
repórter especial Rubem Mauro, do Rio, fez
entrevista de página inteira com ele, chamando
a atenção para o seu trabalho. Marcelo participava como professor do evento BR Dance,
promovido pelo professor Luis Florião, da
academia tijucana Sindicato da Dança. Ah
sim, não à toa Marcelo desenvolveu números
cômicos de dança: na convivência diária de
bordo, ele revelou-se um exímio contador de
piadas, além de ler muito e escrever bem.

Foto: Kriz Knack/Arquivo Dance

Marcelo Grangeiro e Damyla, durante show no
7º Dançando a Bordo, no navio Costa Concordia
Não foi a primeira vez que Dance se antecipou na revelação de talentos na dança. Entre outros, bem no começo, já tinha sugerido
atenção, por exemplo, para Rodrigo Oliveira,
da salsa, atual parceiro da consagrada Karina
Carvalho. E não é que o jornal dê sorte, eles é
que são bons mesmo!

Cyro Del Nero e a magia dos palcos
G
Foto: Arquivo Anconart

rande protagonista do teatro e da TV
brasileiras, Cyro Del Nero nos deixou
aos 79 anos, no último dia 31 de julho. Talentoso em conceber cenografias de grandes
sucessos teatrais brasileiros a partir dos anos
50, criou também a programação visual de
emissoras de TV (Excelsior, Tupi, Globo),
participou da criação do evento-referência da
moda brasileira (a Fenit), projetou centenas
de stands para exposições, e durante muitos
anos foi professor titular da Universidade
de São Paulo. Até recentemente escreveu e
apresentou o boletim diário de efemérides
“Celebração do Dia” na Rádio Cultura de
São Paulo. Publicou livros sobre cenografia,
cultura grega, teatro. Um currículo imenso e
extraordinário, que deixa milhares de testemunhas e discípulos espalhados pelo mundo. Em março deste ano, Cyro comandou o
cruzeiro temático “Anos Dourados”, no navio Grand Celebration, da Ibero Cruzeiros.
Para a ocasião, arregimentou expressões da
cultura brasileira - como Álvaro Moya, Julio
Medaglia, Solano Ribeiro, e mediação de

Festival de Dança de Joinville
De 21 a 31 de julho, Joinville sediou o 28º
Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo
em número de participantes, segundo o Guiness
Book. Neste período, a cidade reuniu, mais uma
vez, bailarinos, profissionais da dança (coreógrafos e estudiosos), comunidade, turistas, convidados, imprensa e se voltou para a dança. Ao todo,
foram cerca de 6,5 mil participantes e público de
aproximadamente 230 mil pessoas, durante 11

Rubem Mauro Machado — proporcionando
palestras, debates e eventos que enriqueceram a viagem de 9 dias a Buenos Aires. Em
2011, o cruzeiro com este tema acontecerá
no Grand Mistral, e renderá homenagem ao
grande comandante, de Mar e Terra, que foi
Cyro Del Nero — um brasileiro do qual devemos nos orgulhar e reverenciar.
Francisco Ancona

dias. O Festival de Dança de Joinville é resultado de um trabalho de equipe. E nela estão tanto
os que trabalham diretamente na realização do
evento, quanto aqueles que se dispõem a divulgar suas atividades com atenção, competência
e profissionalismo. Por isso aproveitamos para
agradecer ao jornal Dance pelo compromisso,
seriedade e colaboração para o sucesso de mais
esta edição, sem dúvida de um grandioso evento.
E fazer votos de renovar a parceria para 2011.
Ely Diniz da Silva Filho                         
Presidente  
Sandra Lucia Lopes Moser
Assessoria de Comunicação
Instituto Festival de Dança de Joinville
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Foi dada a largada!
Incluídas no almoço e jantar.
Consulte condições.

2º Movida LATINA, a bordo do GRAND MISTRAL
• Os ritmos mais calientes para curtir e dançar
• Merengue, cha cha cha, bolero, rumba cubana, forró e mais
• Os melhores profissionais destes ritmos no Brasil
• Aulas e shows com dançarinos internacionais
• Festas temáticas, DJ convidado, personal dancers e debates

GRAND CELEBRATION

LA NOCHE BLANCA: festa temática
em todos os cruzeiros!

no cartão de crédito.
Cheques pré-datados ou boleto
bancário: 1 a 10x com juros.

Somente marítimo, POR PESSOA,
cat. B, cab. interna,
a partir de US$ 1.109 ou:
a partir de US$ 699

10x SEM JUROS no cartão de crédito
R$ 1.265,19 ou

10x R$ 126,52

Aproveite as vantagens exclusivas até 31/08:

Parcelamento em até

10x sem juros

GRAND MISTRAL
MOVIDA LATINA | BAHIA IV
7 noites | Saída Santos, 26 FEV 2011
Visitando Búzios, Salvador,
Ilheús, Angra dos Reis

PromoIBERO

Para reservas antecipadas.
Quando não mais disponível,
consulte a TarifaLIGHT

AIR BÔNUS
US$ 150 DESCONTO,
por pessoa, para 1º e 2º hóspedes
para cruzeiros de 7 ou mais noites.

Família 4x3

4º hóspede viaja GRÁTIS, quando não mais disponíveis
cabines quádruplas: sendo 2 adultos e 2 menores de 18 anos
da mesma família em duas cabines duplas.

3º GRÁTIS

na mesma cabine.
Promoção não cumulativa
a quaisquer outras.

4º GRÁTIS

menor de 13 anos
na mesma cabine.

DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade de cabines. | PARCELAMENTO EM ATÉ 10 VEZES SEM JUROS no cartão de crédito.
Ou de 1 a 10 vezes com juros com cheque pré-datado/boleto. Consulte condições específicas/coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados. |
IBERO INCLUSIVE, PROGRAMA DE BEBIDAS INCLUÍDAS, exceto TRAVESSIA, que oferece água mineral, cerveja, refrigerante e vinho da casa servidos durante o almoço e o jantar no buffet e restaurantes principais
Promoções até 31/08/2010: GRÁTIS 3º hóspede na mesma cabine, com base na Tarifa Tabela, não cumulativo a outras promoções. | FAMÍLIA 4x3, excluindo aéreo e taxas: o 4º hóspede viaja GRÁTIS quando não mais disponíveis cabines quádruplas:
sendo 2 adultos e 2 menores de 18 anos da mesma família em duas cabines duplas. Capacidade limitada de cabines.Todos os preços, SEM ENTRADA, mencionados em Reais, são por pessoa em cabine dupla referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,81 de 03/08/2010,
sujeito à variação cambial na data do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. | PromoIBERO: exclusivo para reservas antecipadas. Sujeita à disponibilidade de cabines e tarifas. Promoção não
cumulativa a quaisquer outras. Quando não mais disponível a Tarifa PromoIBERO, consulte a TarifaLIGHT. Consulte condições específicas: www.iberocruzeiros.com.br | Não estão incluídos, nos preços aqui publicados, os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro. | Consulte seu agente de viagens.

Promoção e
Divulgação oficial

www.iberocruzeiros.com.br
www.jornaldance.com.br

Consulte seu agente de viagens.

