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Festa de gala na salsa
Marque em sua agenda
28 de outubro a
2 de novembro

Os professores

Zouk

O zouk, cada vez mais consolidado no país, amplia
seu espaço no Congresso Mundial de Salsa, com o I
Brasil Zouk Open 2010, composto por etapas estaduais. A organização e coordenação é de Philip Miha, contando com as casas apoiadoras Buena Vista Club e Carioca Club, onde já começaram as provas e bailes, além
das atividades no Club Homs. Haverá também palestras
para profissionais e amadores, além dos bailes e aulas.
Veja também matéria na página 14.

Samba
São Paulo se transforma novamente na capital do
samba neste outubro, com o Congresso de Samba do
Brasil, dentro do Congresso Mundial de Salsa. Contará
com participantes de todo o país e se destacam duas
novidades especiais: o samsurf, que mistura a malandragem do samba com a expressão corporal do surf;
e o projeto fusão, que mistura técnicas do samba-rock
com técnicas do tango. Conheça os professores na página 4.

Tudo começou com eles
Foto: Milton Saldanha/Arquivo Dance

Especialização
em Salsa

Tango
Também integrado ao Campeonato Mundial de Salsa do Brasil há 4 anos, o tango ganha especial destaque
neste ano com o lançamento do 1º Campeonato de Tango Show, na quarta edição do Tango Congress, com aulas de mestres argentinos e brasileiros. O concurso é patrocinado pela Confraria do Tango, presidida pelo casal
Thelma-Wilson Pessi. O prêmio ao casal vencedor será
uma viagem a Buenos Aires, que incluirá apresentação
no famoso Salón Canning. A organização e coordenação é da bailarina Margareth Kardosh, parceira de Vitor
Costa, contando com o apoio de uma equipe formada
por Cassio Miyamoto, Isabel Rodrigues, Gilberto Lopes, Mara Lopes, Graziella Marraccini, Alcione Barros
e Moacir Castilho (Dançata). E a grande milonga, no
Homs, é sempre um momento imperdível, quando todos
podem bailar até altas horas. Saiba mais na página 4.

Entre os convidados internacionais já confirmados,
para aulas e shows, estão Adrian & Anita (bi-campeões
mundiais World Salsa Open – 2008/2007); The Palladium Mambo Legends (Puerto Rico), verdadeiras legendas vivas do mambo e chachacha; Adolpho Indacochea
& Carla Voconi (Peru/Itália), o casal mais comentado
da Europa, na atualidade; Tito Ortos & Tamara Livolsi
(Puerto Rico) - referencias mundias no estilo portorriquenho, Stacey Lopes e Lucy (Puerto Rico), Dicky Colón (Puerto Rico); Jean Carlos Caballero & Vilma Zerpa (Venezuela); Osbanis e Anetta (Cuba), Alex Lima
(França/Brasil);Rene & Alex (Alemanha/Brasil); além
de Rafael Barros & Carine Morais – campeões mundiais
World Salsa Open 2010 (Brasil/CE); Conexión Caribe
Cia. de Dança (Brasil/SP); Patrick Oliveira & Fabiana
Terra (Brasil/SP); Rodrigo Oliveira & Karina Carvalho
(Brasil/SP); Flávio Miguel (Brasil/RJ); Ed Charlles &
Ana Lucia (Brasil/SC); Roneis Rodrigues (Brasil/BH);
Irineu Alves (Brasil/DF); Everaldo Lins & Kelyana
Araújo (Brasil/PE).
Também já estão confirmados os DJs Agustín Flores (Panamá/Brasil), Moises Tovar (Venezuela), Chicho
(Argentina) Humberto Siles (Bolívia/Brasil), Everaldo
Lins (Brasil), Vagner Malaquias (Brasil) e Gustavo Lilla
(Brasil).

Douglas e Ricardo, com os campeões Rafael e Carine,
durante o Salsa Open brasileiro
Se a salsa hoje tem forte presença nos salões brasileiros e
se nosso país pode se orgulhar de ter chegado ao topo do campeonato mundial da modalidade, em Porto Rico, com Rafael e
Carine, isso tudo se deve, lá no começo, há mais de dez anos,
a dois nomes: Douglas Mohmari e Ricardo Garcia, fundadores
do grupo Conexión Caribe e do Congresso Mundial de Salsa do
Brasil. Leia também Opinião, na página 2

O Congresso Mundial de Salsa do Brasil apresenta
pela primeira vez o curso de Especialização Profissional em Salsa, com os mesmos professores que criaram
em Puerto Rico a “Universidad Mundial de la Salsa”. Um
curso de especialização profissional, com duração de 8
horas de aulas teóricas, e alguns dos melhores instrutores
do mundo, abrangendo todos os estilos da dança, além de
temas como história da salsa (música e dança), composição coreográfica e musicalidade, entre outros.
Será conferido Certificado de Especialização Profissional em Salsa, emitido pelo Congresso Mundial de Salsa
do Brasil.

Virada Latina
Uma programação ininterrupta de atividades, 24 horas
por dia, durante todo o Congresso. Entre as 4h e 8h da
manhã, após o baile e anterior ao início das aulas, haverá
um lounge salsero para os professores e inscritos no Congresso que ainda tiverem fôlego. No Hotel Royal Jardins,
na Alameda Jaú 725, próximo ao Club Homs.
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Alegria e vitória de
chegar aos 10 anos

Opinião
Motivos de sobra
Aqui nasceram os 10 Anos... O presente
para festejar
campeões mundiais
é para todos!

Milton
Saldanha
uando lancei este jornal, em julho de
1994, sinceramente, não tinha a menor
idéia se poderia durar um, dois ou dez anos.
Pois, já estamos com mais de 16. A idade de
muitos jovens que estão chegando às pistas de
dança. Essa trajetória me permite vislumbrar
de um mirante muito especial, que é minha
própria experiência, o sentimento que neste
momento povoa os corações da equipe do grupo Conexión Caribe, que neste ano festeja um
marco: seus dez anos de Congresso Mundial
de Salsa do Brasil. Dance tornou-se parceiro
já no primeiro Congresso. Nunca, em ano algum, faltou com sua presença e apoio. Logo,
conheço bem a história que vem sendo escrita
por essa turma, liderada sempre por Douglas
Mohmari e Ricardo Garcia. Vi o crescimento
do evento, sua evolução técnica, a beleza crescente do Salsa Open, que culminou agora com
o prêmio do campeonato mundial em Porto
Rico, com os notáveis Rafael Barros e Carine
Morais.
Se por um lado é gratificante e motivo de
orgulho entrar nos dois dígitos na história de
um projeto, sei muito bem o que isso também
representou ao longo do tempo em desgaste,
esforço, luta, frustrações e, não raro, pensar
em parar. Isso tem um lado muito bom, que é
a sensação de lutar, a certeza de ter construído
algo, e a alegria de vencer. Se fosse tudo fácil, sejamos francos, não teria tanta graça nem
tanta emoção.
Quando se chega na maturidade, e aqui é o
caso, um evento desse porte não tem mais donos: pertence a comunidade da dança de salão.
Esta não se contenta com pouco, e faz muito
bem. Não me consta que nestes dez anos tenha
sido frustrada. Nem será, com certeza, neste
2010. Basta ver as novidades aqui contadas e
o grupo de profissionais que volta a reunir em
momento raro e sempre extasiante.
Dance se sente em casa e parte da família
neste evento. Esta Edição Especial se tornou
obrigatória e a cada ano é muito agradável trabalhar madrugada à dentro na sua preparação,
ao lado da “Fê” e da “Pati”, como carinhosamente chamamos Fernanda Giuzio e Patrícia
Belli, mais nosso paginador Alexandre Barbosa. É um jornal de serviço ao leitor, que entregamos com grande alegria e prazer.

Q

A

edição 2010 do Congresso Mundial de Salsa do Brasil, além de todas as razões que
tem para ser considerada a mais empolgante da série, celebra os 10 anos de história do
evento. Trajetória escrita por muitos, muitas
mãos (e pés!). Dez anos que, na verdade, são
11, desde a criação do portal salsa.com.br e
da Cia. Conexión Caribe, primeiras iniciativas
para divulgar e ampliar o interesse pela salsa
e os ritmos caribenhos no país. Se levarmos
em conta o contexto e as condições da época,
2001, seria difícil acreditar que um evento com
um formato inédito, sobre um ritmo pouco conhecido e valorizado por aqui, criado por um
grupo de dançarinos sem qualquer experiência
na área de produção cultural, fosse percorrer
uma estrada tão longa e vitoriosa, inspirando
muitos outros e mudando a história das danças
de salão no Brasil. Hoje proliferam, no bom
sentido, congressos de dança, dos mais variados ritmos, em todas as regiões, ajudando a
melhorar o nível dos dançarinos, divulgando
trabalhos de muitos profissionais e despertando curiosidade e interesse do novo público.
O fato é que a vontade superou a adversidade. A garra foi maior que a inexperiência.
E a colaboração de muitos, unidos em prol
de uma paixão, tornou possível o que parecia utopia: a salsa e os demais ritmos caribenhos, como merengue, chachacha, mambo,
son, rumba e bachata, fazem parte da cultura
brasileira de dança, e se estabeleceram nas
escolas, casas noturnas e festas. Fazem parte do repertório das bandas e DJs, aparecem
nas novelas e nos jornais e despertam o interesse de muita gente. Para abrilhantar ainda
mais essa caminhada de conquistas, o Brasil
se tornou neste ano campeão mundial de salsa, através dos nossos representantes Carine
Morais e Rafael Barros, coroando de vez essa
trajetória de sucessos.
Nosso orgulho por essa história é imenso.
Nossa alegria, indescritível. Nem tanto pelo
sentido de realização, mas principalmente pela
satisfação de saber que não fizemos tudo isso
sozinhos. Pela felicidade de termos conseguido, ao longo desse tempo, sempre com seriedade, respeito e ética, reunir apoios, parcerias,
colaboradores e, sobretudo, muitos amigos,
com quem temos o prazer de dividir, hoje, essa
conquista. Este próprio jornal e seu editor,
Milton Saldanha, são um exemplo disso.
Sejamos francos: raros eventos de dança
têm uma história assim.
Esta edição 2010 será, com certeza, a mais
marcante de todas. E você é nosso convidado.
Se já faz parte dessa história, venha comemorar com a gente. Se perdeu, sempre está em
tempo, a festa é sua também!

Douglas
Mohmari

Fernanda
Giuzio

Ricardo
Garcia

C

arine Morais e Rafael Barros, atuais campeões mundiais de salsa, são o maior presente para os 10 anos do Congresso Mundial
de Salsa do Brasil. Isso porque a missão do
Congresso é agregar pessoas que amem a salsa
e que desejam que ela alcance o maior número
de praticantes. Para isso, nós da organização
sempre pensamos nos instrumentos para a
evolução da salsa no Brasil.
Começamos com a escolha dos professores nacionais e internacionais convidados. São
eles que contagiam os alunos e demais dançarinos com seus movimentos, shows , aulas,
brincadeiras, jeito de se vestir e de interagir
durante os bailes e o evento de forma geral. Os
Djs convidados criam a atmosfera ideal para
os bailes do Congresso. As músicas escolhidas
são conhecidas no cenário mundial salsero e
são fruto de extensa pesquisa.
Dentro desse universo de aprendizado que
permeia o Congresso, introduzimos o maior
campeonato de salsa do mundo, o Brasil Salsa
Open. Formamos uma equipe de jurados, um
método de julgamento e um critério de notas,
que foram aprendidos durante um curso dado
pela organização do Salsa Open mundial e
discutidos infinitas vezes pelos competidores
e jurados.
Esses instrumentos que consideramos
essenciais para a evolução da salsa no Brasil
foram tão eficazes que formamos um casal
campeão. O talento deles é indiscutível, mas
me atrevo a contar uma curiosidade: após
o Campeonato do Rey Castro, onde o casal
conquistou segundo lugar, presenciei uma
bronca que levaram do Douglas Mohmari.
Eles tinham indagado sobre o que poderiam
melhorar. Douglas foi direto: “ Vocês não estavam concentrados o suficiente, imaginaram
que seriam campeões facilmente e relaxaram.
Quando eu vi você, Rafael, dançando no baile
minutos antes da prova, quando deveria estar
concentrado,percebi que não ganhariam”.
Acredito que o talento desse maravilhoso casal, sua dedicação aos treinos (infinitos
treinos!), a participação em diversos campeonatos, o contato com professores nacionais
e internacionais, a integração com os outros
competidores, o modelo do campeonato, as
palestras, os debates, os conselhos dos amigos
e finalmente o Congresso, foram os meios que
proporcionaram o surgimento do primeiro casal brasileiro Campeão Mundial de Salsa.

M

as o que preparar? Como celebrar?
No que inovar? Depois de quase uma
década sempre com novidades, ano a ano nos
esforçando para agradar e surpreender ainda
mais o público cada vez mais exigente da salsa,
não seria uma tarefa fácil. Porém, este ano foi
incrivelmente simples para nós, da Conexión
Caribe, decidir: Vamos nos dar ao luxo de
escolher o que sempre desejamos tanto. Algo
que nós mesmos não perderíamos, por nada, se
estivéssemos do outro lado do balcão: Vamos
trazer o Mambo Legends ao Brasil!
Mambo Legends são dois senhores, com
seus mais de 70 anos (parceiros desde 1958),
ícones de toda a história da música e das danças
mambo, cha cha cha e salsa on 2. As aulas são
imperdíveis, o show impressionante, o swing
não dá para acreditar... e estarão aqui junto
com a trupe de Porto Rico, que estão entre os
melhores dançarinos de cha cha cha e salsa
do mundo, o Stacey e Lucy Lopez (cha cha),
Tito e Tamara (dançarino de nada mais nada
menos que Gilberto Santa Rosa, Ricky Martin,
e muitos outros) e Dick Colon (dançarino do
Gran Combo).
É incrível. Por mais que eu goste de
todos os dançarinos que trazemos, com os
Mambo Legends voltei a sentir uma emoção
especial ao contratar. Felicidade até de
receber um simples e-mail, a confirmação
de que aceitavam o horário da passagem, o
agradecimento pelo convite num espanhol
muito formal e educado, e imaginar as
surpresas que causarão aqui no Brasil, assim
como a que causou na Cia Conexión Caribe
em 2000, quando visitávamos nosso primeiro
congresso internacional.
Todos esses dançarinos de Porto Rico
juntos, no Brasil. Foi fácil ter a idéia do
curso de especialização salsera, com eles
oferecendo aulas teóricas também; tranqüilo
pensar em não dormir na Virada Latina;
unir todos os dançarinos através da Rueda
Gigante; promover os dançarinos com prêmio
para se apresentar na Europa (“Salsa e Sabor
– profissional”); chamar os jovens com o
Simpósio Universitário; e uma despedida
sem igual com o Baile 12 hs. Ufa... Quanta
novidade.
O Brasil agora é campeão mundial
de Salsa, muito bem merecido, vencendo
inúmeras dificuldades e barreiras. Precisamos
celebrar esse grande evento, e é por isso que as
aulas, os bailes e o intercâmbio cultural, seja
para quem está começando a querer dançar, ou
para quem já é profissional, não se pode perder
esta oportunidade única. Este presente é para
todos nós.
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Professores do Zouk

Alex Carvalho e Daniela Wergles; Alex
Gomes; Arkanjo e Diana Werneck; Edson
Nakasone e Beatriz Siniciato; Israel Szerman e Patica; Leonardo Neves e Layssa
Vidal; Mafie Zouker; Marcelo Granjeiro
e Damyla; Marcos Pessoa e Ana Claudia
Maldonado; Maurício Butenas e Simone
Butenas; Philip Miha e Fernanda Teixeira;
Renata Peçanha e Jorge Peres; Renato Veronezi e Carol Agatti; Ricardo Ferrari; Rodrigo Delano e Naiara; Rodrigo Vecchi e
Patrícia Rezende.
Adrian & Anita

DJ’s do Zouk

DJ Allan Z; DJ Arkanjo; DJ Edson Lima;
DJ Edu; DJ Godox; DJ Israel; DJ Lex; DJ Mafie Zouker; DJ Mané; DJ Phenix; DJ Ruan;
DJ Seven; DJ Tico; DJ Vagninho; DJ Zé do
Lago.

Adolpho Indacochea &
Carla Voconi

The Palladium Mambo Legends
Tito Ortos & Tamara Livolsi

1º Campeonato
de Tango Show

Tango show, como o nome já explica,
é aquele que permite movimentos ousados,
que não se faz numa pista de baile normal.
Por isso seus efeitos geralmente impressionam mais o público. É o que se verá no
1º Campeonato Brasileiro de Tango Show,
organizado e coordenado pela bailarina
Margareth Kardosh, com apoio e patrocínio da Confraria do Tango, que premiará o
casal vencedor com uma viagem a Buenos
Aires, onde se apresentará na Parakutural
(Salón Canning), Tango Porteño, La Casa
de Carlos Gardel e Niño Bien. A competição será dia 2 de novembro, das 22h às
23h, durante a milonga.

Professores do Tango
São os renomados argentinos Fernando
Galera e Vilma Vega (ver foto na página 14),
Juan Carlos Martinez e Nora Witanowsky,
Jonathan Spitel e Betsabet Flores (campeões
mundiais de tango show de 2009).

Edição Especial
Outubro 2010
8° Congresso Mundial de Salsa do Brasil
Editor
Milton Saldanha
Apoio editorial
Fernanda Giuzio
Patrícia Belli
Paginação eletrônica
Alexandre Barbosa
Colaboradores
Douglas Mohmari, Ricardo Garcia e Rodrigo Reis
Tels./Fax (11) 5184-0346 / 8192-3012
Completo na internet: www.jornaldance.com.br
Tiragem: 10 mil exemplares impressos e integral na
Internet mais distribuição em PDF para 4 mil endereços eletrônicos.

Osbanis e Anetta

Stacey Lopes e Lucy
Jonathan e Betsabet

Professores do Samba

Juan Carlos e Nora

Andrei Udillof e Cristiane Udiloff (SP),
Jimmy Oliveira e Suellen Violante (RJ), Marcos Vinicios e Flavia de Sousa (RJ), Sheila
Aquino e Marcelo Chocolate (RJ), Moskito e
Anna Paula (SP), Patrick Carvalho e Adriana
(RJ), Alex Carvalho e Daniela Wergles (RJ),
Jean Rodrigues e Erika Alves (SP), Rodrigo
Marques e Carol Vila Nova( RJ), Álvaro Reis
(RJ), David Bosco (RJ), Will e Mariana (SP),
Everaldo Lins (PE), Rodrigo Nolasco e Renata
Drumon (SP) e Paulo José e Zuleide Cerqueira
(Brasil - SP).

Marcelo Grangeiro
e Damila

Simpósio Universitário
Uma equipe da organização do evento selecionará três trabalhos (pode ser monografia,
TCC, e outros) para que o autor apresente no
auditório do evento aos congressistas, com
tempo aberto para perguntas. Os trabalhos
para a seleção deverão ser encaminhados ao email contato@semanadaculturalatina.com.br,
com assunto Seleção Simpósio Universitário.
Prazo para envio do trabalho: 20 de outubro.
Formato: tema e resumo de 10 linhas do assunto estudado. Objetivo: promover e difundir
o debate em torno de questões que envolvem
a dança, com apresentação de pesquisas e trabalhos empreendidos em diferentes áreas do
conhecimento científico.

Chocolate e Sheila

Margareth Kardosh
e Vitor Costa

Apoiadores

Jimmy de Oliveira

Philip Miha e
Fernanda Teixeira
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Você escolhe o ritmo
e nós garantimos
a diversão

Forró
Salsa
Dança de salão
Flash back
Zouk

Rua Atílio Innocenti, 780 – Vila Olímpia
www.buenavistaclub.com.br - (11) 3045-5245
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II Maratona de Samba
Se há uns dez anos atrás alguém pensasse
em organizar uma maratona de samba em Porto
Alegre não seria levado muito a sério. Não que
o mais brasileiro dos ritmos não fosse tocado e
dançado lá. Muito pelo contrário, a cidade já deu
ao Brasil excelentes compositores de MPB, tendo em Lupicínio sua maior estrela. A questão é
que pouca gente dançava bem o samba nos bailes, além de serem raríssimas as academias de
dança de salão. A II Maratona de Samba organizada em Porto Alegre pelo professor Ranieri Ca-

margo, de 17 a 20 de setembro, acaba de provar
que a situação mudou radicalmente. Os gaúchos
estão sambando. Bastante, e bem. A maratona foi
um sucesso, com mais de 70 inscritos nas aulas e
bailes muito animados, com todos os ritmos e ênfase no samba. Entre as estrelas, lá estavam Érico
Rodrigo e Rachel Buscácio, Cristovão Christianis e Katiusca Dickow, Junior Chocolate e Luísa Berthier. Valentin Cruz e Marlise Machado
apoiaram com seu espaço, a Tanguera. As aulas
foram na escola Naira Antunes.
Foto:Milton Saldanha

Um dos grupos da Maratona de Samba durante as aulas

Receba Dance pela Internet
Em primeira mão, em PDF, e repasse aos amigos.
Solicite cadastramento, sem nenhum custo.
jornaldance@uol.com.br

Além disso...
Solange Gueiros e Carlos Eduardo Anderson
casam dia 9 de outubro, sábado, na Igreja Nossa Senhora da Saúde, às 20:30h. Solange é
fundadora e dirige a Escola Passos & Compassos, com duas unidades na Vila Mariana.
Vagner & Cristina, da Swing Brasil, estarão
ministrando aulas de dança de salão gratuitas no Dia do Comerciário, 30 de outubro,
13h às 18h, no Sesc Vila Mariana, na rua
Pelotas 141. Tel. 9517-6438 ou 8140-3424.

Tanguera Estudio de Danza, de Valentim
Cruz e Marlise Machado, em Porto Alegre,
promove de 29 de outubro a 2 de novembro
workshop intensivo de tango e milonga com
Daniel Oviedo e Mariana Casagrande. Haverá
também baile e show. (51) 3227-4121.
Jornal Dance participará como convidado
do Bailemos Tango Festival 2010, promovido por Johana Copes, em novembro, em
Buenos Aires, na Mansão Dandi.
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Sede do Congresso
Club Homs - Av. Paulista, 735

Salsa

Grade d
Samba

Sábado, 30/10 (Módulo 1)

Sábado, 30/10 (Módulo 4)

Salsa

Samba

Domingo, 31/10 (Módulo 2)

Domingo, 31/10 (Módulo 5)

Salsa

Samba

Segunda, 01/11 (Módulo 3)

Grade sujeita
a alterações

Segunda, 01/11 (Módulo 6)

Outubro 2010



de Aulas
Zouk

A autorização para filmagens é critério do
professor e sempre ao final da aula.
As filmagens de shows são proibidas.

Tango

Sábado, 30/10 (Módulo 7)

Sábado, 30/10

Zouk

Tango

Domingo, 31/10 (Módulo 8)

Domingo, 31/10

Zouk

Tango

Segunda, 01/11 (Módulo 9)

Segunda, 01/11

Para informações sobre o local e programação completa acesse o site www.semanadaculturalatina.com.br
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Grade de Aulas
Danças Brasileiras

Danças de Salão

Dança Esportiva

Sábado, 30/10

Domingo, 31/10

Segunda, 01/11

Palestras

Rueda Gigante
A “Rueda Gigante” é a maior Rueda de Casino já realizada no
Brasil e será dançada por todos os que desejarem participar,
no penúltimo baile do Congresso Mundial de Salsa do Brasil
2010 (dia 01/11), como parte das comemorações dos 10
anos de história do evento. A Rueda será comandada pelos
professores do Congresso e os movimentos serão:
PASSOS BÁSICOS
Pa’ el Medio, Son montuno, Arriba (a tienpo Espanha),
Tarrito, Abajo (balanzala) e Exhíbela
PASSOS INTERNACIONAIS
Adios, Adios con la familia, Dile que No, Dame Una (ou
“Dame”), Dame Dos, Dame com Una, Dame com Dos,
Dame com Tres, Enchufla, Enchufla Doble, Setenta, Setenta
y Uno, Setenta y Dos, Paseala, Vacilenla, Sombrero

Curso - Especialização Profissional em Salsa

JUEGOS (BRINCADEIRAS)
Yougurt, Ni pa Ti-Ni pa Mi, Pelota Quatro, Un Fly, La foto,
Foto con la Vecina

Baile 12 horas (02/11)
12h às 13h - DJ Salsa - Moisés Tovar
13h às 14h- DJ Zouk
14h às 15h- DJ Samba - Zé do Lago
15h às 16h- Seleção de Personal Dancers para Movida
Latina. Dj Dança de Salão
16h às 17h- DJ Salsa e Zouk
17h às 18h- Espetáculo W.A. Show
18h às 19h- Apresentações de Samba - DJ Samba - Fábio Reis
19h às 20h- Campeonato Salsa y Sabor – Amador – DJ
Vagner malaquias
20h às 21h- DJ Salsa - Chicho
21h às 22h- DJ Dança de Salão - La Luna
22h às 23h- Campeonato Tango Show
23h às 24h- DJ Tango

Inscreva-se
www.salsacongress.com.br • www.sambacongress.com.br
www.zoukcongress.com.br • www.tangocongress.com.br
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Além disso...

Jaime Arôxa está organizando para dezembro o
evento Bailando no Rio, com salsa e zouk, tango
e milonga, samba e forró, em diferentes períodos,
do dia 6 a 22. Todos os detalhes na próxima edição. (21) 3563-4695.

ficatórias do seu I Campeonato Interno de Dança
de Salão. Dia 9 na unidade Tatuapé, dia 16 na
Paraíso e dia 23 na Pompéia. A final será em 21
de novembro, no Acústica São Paulo, na rua Martiniano de Carvalho, Bela Vista.

no Rio, festejará seu terceiro aniversário dia 19
de outubro, no Amarelinho da Cinelândia.

anos. 2223-3338.

Prática Halloween, dia 22 de outubro (19:30),
com Stella Aguiar. 5055-9908.

Deise Noveli Nolla, do Zais, informa às academias de dança interessadas na casa para suas
festas de final de ano que as reservas serão limitadas e devem ser feitas desde já. 5549-5890
ou 5539-8082.

Concurso de dança do evento Vem Dançar, em
Porto Alegre, organizado por Aldo Gonçalves,
teve como vencedores Fabrício Alves e Roxane
Camargo (categoria profissional), Rafael Bittencourt e Roxane Camargo (adulto), e os próprios como melhor grupo. (51) 8445-0566.

18º Bento em Dança, em Bento Gonçalves, na
serra gaúcha, contará com a participação do grupo de dança do Centro de Dança Jaime Arôxa,
do Rio. Será entre 8 e 16 de outubro, no Parque
de Eventos.

Balé da Cidade de São Paulo, com direção de
Lara Pinheiro, apresentou a peça “Crônicas do
Tempo” na abertura da 29ª Bienal Internacional
de São Paulo, no Ibirapuera.

De 8 a 10 de outubro Fábio Reis e Marilia Cervi
estarão ministrando aulas de forró em Santa Maria (RS). Eles estão também na semifinal do programa “Qual é o seu talento?”, do SBT, brigando
pelo prêmio de 200 mil reais. 6250-7020.
Dia 17 de outubro Carine e Rafael, campeões mundiais de salsa, trabalham no projeto
SalsaHolic, que terá também os DJs Gustavo
Lilla e Fábio Reis. Na Applauso Ritmos, Av.
Pompéia, 1504. Tel. 6250-7020.
José Augusto de Marchiori informa que neste
outubro o grupo Cia Terra realizará etapas classi-

“Experimente...” é o tema, sempre criativo, do
espetáculo de final de ano de Stella Aguiar. Entre
os números de dança dos alunos, bolsistas e professores, o público experimentará sensações bem
diversas. Dia 20 de novembro, no Círculo Militar.
(Veja também anúncio).

Unidade Pompéia da Cia Terra realizou a Maratona de Dança, no domingo 19 de setembro,
com toda sua equipe envolvida em 18 oficinas
de ritmos variados.

Nei Avelar, um dos destaques do campeonato
do Rey Castro, assume curso de salsa no Núcleo Stella Aguiar, às segundas. A escola fechou
também convênio com a Avianca. 5055-9908.

Corinthians Panteras Dance Team, grupo liderado e treinado pelos irmãos campeões mundiais,
Euler e Bel Consoli, estão em acelerados preparativos para o XIX Campeonato Mundial de Dança
Country e 1ª Olimpíada de Line Dance (dança em
linha), de 3 a 9 de janeiro, em Nashville, Estados
Unidos. 7830-1288.

Jornal “Falando de Dança”, de Antônio Aragão,

Clube Espéria prepara os festejos dos 111

Personal Dancer

Wilson C.
Ferreira
(11) 3871-0822 / 8213-9971
ou 8018-2717.
wcfr@bol.com.br
Mensagem religiosa: orações 33, 34 e 70, três
vezes ao dia, durante três dias consecutivos. Publique no quarto dia e faça dois pedidos difíceis
e um impossível. Mesmo que você não acredite,
verá o que acontece.

Completo na Internet,
sem custo adicional

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

3 ambientes
15 de outubro, sexta – 21:30 às 2h
Vereador José Diniz, 4014

Baile Brega

23 de outubro, sábado – 21:30 às 3h
Rua Domingos Lopes, 90 (salão)
Excepcionalmente, em outubro, não teremos baile no último sábado do mês.

Baile das Bruxas

28 de outubro, quinta – 19h à 1h
Concurso de fantasias
Premiações com cartões VIP – 1ª a 3 colocado
Faça sua festa de final de ano conosco.
consulte datas e promoções
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Geral

Definidas as equipes
dos cruzeiros Costa
á estão definidas as equipes dos famosos cruzeiros dançantes da Costa Cruzeiros para o próximo verão, dos quais o jornal
Dance é promotor e divulgador oficial, sob a
direção geral de Francisco Ancona e coordenação artística de Theo e Monica. O pioneiro
e carro-chefe Dançando a Bordo, de 5 a 12 de
fevereiro, no navio Costa Serena, para a Bahia,
terá Cristovão Christianis e Katiusca Dickow,
Magoo e Carol, Bianca Gonzalez e Rogerio
Mendonza, Philip Miha e Fernanda Teixeira,
Patrick de Carvalho e Kelly Silva, Fernando
Galera e Vilma Vega (Arg./tango), Celeste
Delise e Cristian Gomez, Jomar Mesquita e
Juliana Macedo, Bruno Dias e Luciana Cavalcanti (Recife/forró), Lucas Bittencourt e Silvia Senra. Os DJs serão Edu (Estação Latina),
La Luna (ritmos variados) e Drika (tango). A
Equipe Personal terá 16 dançarinos. Haverá
mais de 100 aulas na semana, espaço Corpo
em Sintonia, 5 bailes simultâneos todas as
noites, com ritmos diferentes, Noite de Forro (com trio especial ao vivo), mais as festas
Luau do Zouk, Carnaval, Noite Italiana, Festa
Anos 60 e 70, Noites Cariocas (samba) e outras, além de shows de pista e teatro.
O cruzeiro Tango & Milonga, de 14 a 23 de
janeiro, no navio Costa Fortuna, para Buenos
Aires, contará com Aurora Lubiz (madrinha do
cruzeiro) e Luciano Bastos, Adrian Veredice e
Alejandra Hobert, Marcelo Chocolate e Sheila
Aquino, Rachel Mesquita, Rodrigo Marques e
Carol Vilanova, DJs Mario Orlando e La Luna,
além de 12 personal dancers. Terá música ao
vivo do Trio Che Bandoneón (com Cesar Cantero, Pedro Callao e Leonardo Negrito), aulas
de tango e também de outros ritmos, milongas
todas as noites, tardes dançantes, festas temáticas, Milonga de Gala, Bate Papo sobre Tango,
palestra de Rachel Mesquita, show da equipe

J

I Brasil Zouk Open 2010

Zouk busca integração nacional

Foto: Milton Saldanha

Foto: Divulgação

Fernando Galera e Vilma Vega,
professores argentinos de tango
de professores e outras atividades dentro de
vasta programação.
O Movida Latina, de 26 de fevereiro a 5 de
março, no navio Grand Mistral, da Ibero Cruzeiros (grupo Costa), reunirá Fabiana Terra e
Patrick Oliveira, Douglas Mohmari, Ayelen
Gauna e Fernando Alonso (campeões mundiais de Porto Rico 2009), Rodrigo Delano e
Adriana Coutinho, Vinicius Villeger e Flávia
Teixeira (campeões de samba 2009), Magoo,
Alex de Carvalho e mais um casal internacional a confirmar. Terá 8 personal dancers, dois
bailes simultâneos com ritmos diferentes a
cada noite, e muitas atrações temáticas, com
destaque para La Noche Blanca.

CDJA-Campo Belo ganha
distinção da Revista Época

Aline
Menezes

“Revista Época São Paulo, do grupo
Globo, elegeu o Centro de Dança Jaime
Arôxa-Campo Belo como a melhor de São
Paulo e lhe conferiu diploma” – festeja o diretor Sebastião Cabrera, o Tião. No próximo
fevereiro fará 15 anos e conta hoje com mais
de vinte professores, trabalhando com todos
os ritmos, todos os dias, exceto às sextas.
5561-5561.

Grupo de competidores profissionais na abertura da etapa paulista

O

Carioca Club abre suas portas dia 21 de outubro para a grande final da etapa paulista
do I Brasil Zouk Open 2010, criado e dirigido por
Philip Miha e vinculado ao Congresso de Salsa.
O campeonato começou dia 28 de setembro, no
Buena Vista Club, onde continuará às terças, e
no Carioca Club às quintas. As outras etapas são
em Belo Horizonte e Brasilia. No Rio de Janeiro
já aconteceu em janeiro. De 29 de outubro a 2
de novembro acontecerá o Congresso Mundial
de Zouk de São Paulo, quando todos os campeões disputam. Dia 29 de outubro será o qualifing
(pode se inscrever quem participou de alguma
etapa regional). Dia 30 de outubro, sábado, será
a grande final, reunindo os campeões regionais
com os classificados no qualifing.

Etapa nacional e apoios

Aline Menezes é a nova presidente da ACADS – Associação Catarinense de Dança de
Salão. Por erro deste jornal saiu na edição
anterior a foto de Aline Tombini, parceira do
ex-presidente da entidade, Guilherme Abilhôa. Dance pede desculpa a todos

Começou dia 2 de outubro, no Tanghetto,
da Dançata, o 2º Campeonato de Tango Salão,
coordenado pelas bailarinas Margareth Kardosh e Alcione Barros, com musicalização do
DJ Moacir de Castilho e patrocínio da Vinea,
mais apoio do Congresso de Salsa. As categorias são amador e semi-profissional. A etapa
semi-final será dia 17 de outubro e a grande
final dia 24 de outubro. 3078-1804.

Jurados

Os jurados são quatro fixos e sempre um convidado de cada noite competitiva. Os fixos, altamente
especializados em zouk: Renato Veronezi, Mauricio Butenas e Amanda Primo. Participa também
Rafael Machado, dançarino e coreógrafo de dança,
para ver as performances por outro prisma.

Etapa paulista

Dividido entre categorias profissional e amador, com 42 competidores, vai oferecer um total
de vinte prêmios, do primeiro ao décimo casal
de cada categoria. São mais de 20 mil reais, cabendo ao primeiro lugar profissional passagens
e hospedagem em Paris. Para os demais classificados haverá prêmios variados, como dinheiro,
pacotes do Congresso, carteirinhas VIP das casas apoiadoras, conjuntos de roupas, etc. O casal
campeão amador levará um pacote para Porto
Seguro, mais mil reais. Os demais competidores
terão as mesmas premiações dos profissionais.
Para a etapa nacional, com inscrições já
abertas (ver site no Serviço), ainda estão sendo definidos os prêmios principais, incluindo

Campeonato de Tango
na Dançata

mais patrocinadores, além dos atuais Gristyle
(moda), Digimat Assessoria em Crédito Imobiliário, Surya Brasil (cosméticos especiais),
Carioca Club, Buena Vista Club, Espaço Tina
Mattos, mais apoiadores Rodrigo Delano (BH),
BSB Dança (DF), Renata Peçanha (RJ), jornal
Dance, sites Zouk Passion, Confraria do Zouk,
Planet Zouk, BR Dance, Aulas e Cursos, Gente
que Dança, entre outros que estão aderindo.

Integração nacional
Mais do que revelar novos talentos do
zouk, segundo Philip Miha, os campeonatos
e congresso têm como objetivo principal criar
uma grande integração nacional deste segmento da dança de salão, hoje um dos líderes de
ocupação dos salões, com alcance em todo o
país. Philip Miha, com 21 anos de carreira, já
criou mais de dez eventos na área do zouk.

Serviço
I Brasil Zouk Open 2010
Direção: Philip Miha
(11) 9601-7377 ou 3854-8756
www.zoukpassion.com
philipmiha@uol.com.br
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1º Passeio Dançante

21 a 24 de abril de 2011

Cidade
maravilhosa
em
4 dias
e 3 noites
Transporte
Viagem em ônibus Super Executivo Scania/
Marcopolo ano 2010.
Poltronas super-soft, ar condicionado, mesa
de jogos, banheiro, CD player, 3 monitores
DVD LCD, geladeira (com água, cortesia),
cafeteira.

Acomodações
Hotel 4 estrelas Windsor Florida – Rio de
Janeiro.
Seus 312 espaçosos apartamentos são equipados com ar condicionado, telefone, TV a
cabo, rádio, minibar e cofre privativo, café
da manhã, quartos decorados para oferecer
conforto. O amplo terraço do hotel, com
piscina, sauna, bar e sala de ginástica, oferece belíssima vista para a praia do Flamengo.

Workshops
Workshops de Samba de Gafieira com os
professores do Rio de Janeiro: Alexandre
Silva, Carlos Bolacha e Kessy Goudard, Marcelo Chocolate e Sheila Aquino.

Na quinta 21/4
Baile de aniversário do
Marcelo Chocolate, com a banda Novos
Tempos
No Tijuca Tênis

Na sexta 22/4
Baile na Escola de Samba Império Serrano,
com as bandas Brasil Show e Novos Tempos

No sábado 23/4
Lapa 40º (A casa do Carlinhos de Jesus)
Com camarote reservado somente para o
nosso passeio, com a banda Signus

Informações
e reservas:
(11) 3494-4783 / 9887-9141 /
7746-8000
www.passeioclubedagafieira.com.br
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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!

10x sem juros

cheques pré-datados ou boleto
bancário: 1 a 10x com juros.

somente marítimo, pOR pessOA,
cat. A, cab. interna,
a partir de us$ 1.019 ou:
a partir de us$ 649

10x sem juros no cartão de crédito
R$ 1.122,77 ou

10x r$ 112,27

Aproveite as vantagens exclusivas até 31/10:

Parcelamento em até
no cartão de crédito.

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 31/10/2010: 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$ 1,73 de 06/10/2010,
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.

