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FESTA EM
HOMENAGEM
AO DIA

INTERNACIONAL

DA MULHER

8 HORAS DE FESTA!
SETE DJ’S CONTRATADOS
SALA 1:
DANÇA DE SALÃO / FORRÓ
SALA 2:
FLASH BACK / ZOUK / SALSA

WORKSHOP
DE DANÇA
PARA MULHERES

SÁB

07

EVANDO
SANTOS

MAR

Mais detalhes na página 4

Caminho das Índias:
professores de dança são
contratados para atuar na
nova novela de Glória Perez

Carlinhos de Jesus
estréia quadro
no RJ-TV da Rede
Globo
Rio que mora
no mar:
Elizabeth Mattos
nos conta algumas
histórias sobre a
Confeitaria Colombo

Primeira
Maratona
Carioca
de Bailes
Saiba
detalhes
na pág. 5

Diretores do
Jornal Falando
de Dança são
homenageados
no Baile das
Rosas e no
Domingos
Dançantes

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB

1º Mega baile do ano!

Estudantina Musical

a
decoração temátic

google images

Pç Tiradentes 79 / 81
tel. 2232-1149 / 2507-5131

14 FEV

NOVOS
TEMPOS

SÁB

Domingueiras (19h)
Quartas dançantes (16h)
01/02 - Pingos & Gotas 04/02 - Silvinha Chiozzo
11/02 - Luiz Cláudio & Cia
08/02 - Aeroporto
18/02 - Pop Music
15/02 - Os Devaneios
25/02 - Luizinho & Cia
22/02 - Carnaval

R$ 5,00

Arte: Jornal Falando de Dança

Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023

Com este:
desconto de

BRASIL
SHOW

Apoio:

das 18h às 4h

Prêmio
para a
cabeça
mais bonita

convida para seu

baile
temático

FAÇA SUA

CABEÇA!
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Informações:

2295-6892
8212-2969

18
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15º WORKSHOP DE DANÇA DA 17 a 19 ABR

Pousada A Marca do Faraó

Em Cachoeiras de Macacu
Junte seu amor pela dança ao lazer
de uma excelente pousada
Bailes e aulas com equipe de dançarinos

Inf.tel: (21)2711-8297 / 2714-9048 / 9399-6284

Conheça nossa
programação
das sextas!
16:30 / 17:30 - baile-aula
incluído no ingresso do baile
17:30 / 21:45 - baile de dança
de salão com danaçrinos e
duas bandas (Emoções e
Aeroporto)
Ampla pista de dança
Salão com ar condicionado central
Estacionamento próprio
Baile dos aniversariantes na
última Sexta, com bolo e brinde

Rodov. Pres. Dutra - km 177
N. Iguaçu - Inf. 2667-4662

Baile de Ficha

Academia Jimmy de Oliveira
Rua do Catete, 112 - a partir das 19h

Promoter:

Regina Vasconcellos
DJ Vivane Chan

Baile dos Instrutores
toda1ª Sexta do mês

OLYMPICO
CLUB

Música
ao vivo
& dj
Murilo

Carlinhos
Maciel

QUA - 20h

arte/divulgação: www.jornalfalandodedanca.com.br

Realização: Real Estudantina Musical
Bernardo Garçon (2771-1622 / 9399-0646) - Paulo Gomes (9967-7771)

Tel. 2252-3762
8117-5057

regina-vasconcellos@hotmail.com
arte: www.jornalfalandodedanca.com.br

Academia Ritmo Dance apresenta...

BAILE DO CÍCERO

O ENCONTRO DOS DANÇARINOS

SÁB

14
MAR
20:00h

PINGOS & GOTAS
Mesa antecipada: R$ 40,00
Mesa no dia do evento: R$ 50,00
Convite Individual: R$ 12,00

CSSERJ - Rua Gal Castrioto 216 - Barreto - Niterói

Inf.: (21) 2621-5691 / 9681-3247

Coordenação: Cícero e Sônia - traje: esporte fino
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I MARATONA CARIOCA DE BAILES

Dia 01 BANDA NOVOS TEMPOS
Banda Brasil Show Dia 08
Dj Chris Brasil

Paratodos
Dia 15 Banda
Dj Chris Brasil

Banda Bossa Seis Dia 22
Dj Chris Brasil

De Primeira
Dia 29 Banda
Dj Chris Brasil

Reservas:

9856-4641 | 9859-7791 | 7897-7969
Rua do Riachuelo, 97 - Lapa

Realização: Valdeci de Souza, Rodrigo Marques e Chris Brasil
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Mensagem ao leitor

O Big Boss
Assim foi intitulada a charge
que ilustrou o troféu oferecido
ao diretor do Jornal Falando
de Dança, Antônio Aragão, no
baile de fim de ano do evento
Domingos Dançantes. A obra,
de autoria de Paulo Padu, designer gráfico, foi uma homenagem ao “chefão” deste
informativo, que, segundo
palavras proferidas pela promoter Glorinha Teles, muito
tem ajudado na valorização e

divulgação da dança de salão.
Muito emocionado, Aragão
tratou de levar o troféu para a
sede do jornal e colocá-lo em
posição de destaque na mesa
de reunião.
A entrega foi em dezembro
do ano passado. No início de
janeiro, mais um reconhecimento pelos esforços empreendidos pela equipe do jornal
para levar as notícias da comunidade ao maior número de
leitores: a proLeonor Costa
moter Marlene
Oliver também
agraciou Aragão e Leonor
Costa (editora do jornal)
com o troféu
Baile das Rosas 2009 (veja
a matéria na
página
13).
Somando-se
aos emails e
mensagens
deixadas no
Glorinha e Emília (à esq.), entregam a Antônio Aragão o troféu idealizado pelo
livro de visita
designer gráfico Paulo Padu (à dir.): reconhecimento pelos serviços prestados à
do site do jorcomunidade de dança de salão carioca.

AMARELINHO
DA
CINELÂNDIA
Dance no famoso point da boemia carioca

nal, esses dois acontecimentos
só nos enchem de orgulho e
satisfação por ter nosso trabalho reconhecido, e esperamos
melhorar cada vez mais, com
novas seções que estão sendo cuidadosamente estudadas
para atrair leitores de fora da
comunidade - mas sempre
mantendo o “gancho” com
nosso assunto principal, que é
a dança!
Um exemplo disso são os
assuntos tratados nesta edição,
que incluem informações à comunidade (vários festivais de
dança com inscrições abertas),
serviços (bailes, academias de
dança, prestação de serviços
em geral), coluna social, e artigos de leitura agradável.
Neste número, uma matéria
especial sobre os dançarinos
de salão que estão atuando
na nova novela de Glória Perez, Caminho das Índias, e um
pouco sobre as danças indianas que estão sendo encenadas
(além da dança de salão em si,
que faz parte do núcleo gravado na Gafieira Estudantina).

Na coluna “Rio que mora no
mar”, a pesquisadora Elizabeth Mattos nos conta um pouco da história da Confeitaria
Colombo, famosa no passado
pelo chá das cinco servido às
famílias - e pelos encontros de
boêmios ao final da tarde. Há
ainda duas matérias destaque
de capa: sobre o baile de Evando Santos, em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher,
cuja edição 2008 deu o que
falar na comunidade de dança
carioca; e sobre a I Maratona
Carioca de Bailes, organizada
pelo trio que promove a Domingueira Bom Malandro.
Boa leitura e bom fevereiro,
curtindo os bailes temáticos
de Carnaval, que só param na
quarta-feira de cinza. Porque
ninguém é de ferro!

Clube São Critóvão Imperial

R. Gal. José Cristino, 19 - São Cristóvão
apresenta

Domingueira
Imperial
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DIA 05 DE MARÇO

Março

VENHA COMEMORAR CONOSCO UM ANO DE BAILE!
Muito swing, bossa e balanço
Com o conjunto

BOSSA SEIS

A opção musical do momento!

17 horas

Toda 5ª f.

a partir das 19h
(exceto feriados)
Uma realização de

Geraldo Lima
Produções

Inf. 2527-2300 / 3852-2135 / 3276-3901

Convites antecipados
com desconto
Inf./reservas:

Tupy

2527-2300
2578-4361 / 3860-4862 / 2580-2188

Orquestra

4
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fotomontagem Leonor Costa

Destaque de capa

FESTA DO DIA
INTERNACIONAL
DA MULHER
Evando
Santos
promove
seu evento
anual dia 7
de março

Ano passado, no
dia internacional da
mulher, ele realizou
um evento que entrou
para os anais do
CIB, lotando os dois
ambientes do salão do
segundo andar com
mais de mil pessoas.
Este ano ele espera
repetir a dose,
oferecendo um evento
diferenciado, que
inclui um workshop
de danças dirigido às
damas, e homenagens
a figuras femininas
de destaque na
comunidade da dança
de salão carioca

“Gosto de criar expectativa, por
isso procuro não repetir o esquema de organização dos meus
eventos”, declarou-nos Evando
Santos, explicando porque não repetirá a dobradinha banda e trio de
forró que adotou na versão do ano
passado.
De fato, o promoter procura
sempre apresentar algo diferenciado a seu público (“que logo em
seguida serve de inspiração para
outros organizadores de eventos”, brinca ele). Foi assim não
só com a festa do dia da mulher,
ano passado (banda, trio de forró,
equipe de dançarinos), mas com a
festa do dia das mães (na boate do
Olympico, com dançarinos e coquetel na área vip) e com seu último baile de aniversário, em que
deu uma atmosfera mais sofisticada ao evento.
Para a festa do dia 7, o promoter
preferiu investir na diversidade de
dj’s. “A parte dançante começará
às 21h com dj Sérgio Feijor, es-

quentando a pista com o melhor
dos anos 70, 80 e 90. No total,
são sete dj’s: dois na pista 1, de
dança de salão e forró (Marcelinho e Pedrada) e cinco na pista 2,
de flash back, zouk e salsa (Sérgio Feijor, Mafie Zouker, Zouker
Master, Cold Heart e EvandoZ).
Mas reservei a parte da tarde do
local para um workshop opcional
dirigido especialmente às damas,
com as professoras Renata Peçanha, Sheila Aquino e Rose. Além
disso, teremos as apresentações
durante a festa das cias de dança
dos profs. Bob Cunha, Renata Peçanha e Alex de Carvalho, além
de Valdeci de Souza - serão oito
horas de festa!”, adianta Evando
que, no entanto, guarda segredo
sobre os nomes femininos que irá
homenagear no evento. “É para
criar um clima de suspense”, brinca Evando, que frisa que haverá
uma equipe de quinze dançarinos
contratados para dar assistência às
damas desacompanhadas.

SEXTA

BAILE DA AMIZADE

Toda
Segunda-feira
Música ao vivo
a partir das 18:00h
Promoter: JOÃO DE QUINTINO tel: 9613-8079

CLUBE MACKENZIE - Rua Dias da Cruz 561 - Méier

Dança
Jornal Falando de

Rio, outubro/2008

Jornal Falando de

OUT/2008
Tel. (21) 9202-6073
www.jornalfalandodedanca.com.br

Dança

www.jornalfalandodedanca.com.br

SEJA NOSSO

ASSINANTE!
GANHE
UMA CAMISETA!

Fazendo uma assinatura anual*

GANHE
UMA CANETA!

Indicando um amigol*
* Despesas de remessa não estão incluídas
** O amigo deverá informar seu nome ao efetuar o pagamento
Assinatura anual (12 edições): R$ 42,00
Informações: (21) 2551-3334 / 9202-6073 / 9519-6565

Serviço:
Festa Mix Club
• Sábado, dia 7 de março
• Início 21h (8h de festa)
• Ingressos à venda na
secretaria do CIB (R.
Barata Ribeiro 489, Copacabana) ou pelo tel.
8812-3188 (Evando).
• Valor antecipado: R$
20,00 (lugar na mesa)

Organização prof.

Alexandre
Nurck

13
FEV

12:30h

ou R$ 15,00 (sem garantia de mesa).
Workshop para mulheres
• danças, samba no pé,
dança do ventre, expressão corporal, equilíbrio
e floreios
• profªs Renata Peçanha,
Sheila Aquino e Rose
• Investimento: R$ 50,00
• hor.: das 13 às 16h

É no embalo do samba em ritmo de dança de salão!

Grande evento pré-carnaval

ALMOÇO DANÇANTE
Buffet completo, bebida (incl. chopp) e os melhores dançarinos

MARCO VIVAN

no
ritmo
de
Cl. Monte Sinai - R. S. Francisco Xavier 104 - Tijuca
Informações e reservas: (21) 9697-6797

DOMINGOS DANÇANTES
by Glorinha & Emília

A FESTA QUE VIROU MANIA!
Grupo Trinidance
& DJ Murilo

Aniversariantes do mês:
comemoração no último
domingo do mês

Boate do

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar

Copacabana

Entrada: R$ 20,00
Com este: R$ 15,00

Reservas: 2553-3600 / 2560-6276 / 9979-0057 / 9772-2051

Leonor Costa
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Haja fôlego

Sobre o projeto
De início, a Maratona contará
com sete bailes envolvendo
vários profissionais da dança,
dentre os quais Carlos Bolacha (Cachanga do Malandro),
Marcelo Martins (Escola Carioca), Sheila Aquino e Marcelo Chocolate (Pampa Grill)
e Charles Fernandes e Mariana Coelho (Canequinho Café),
além do Lapa 40 Graus (Domingueira Bom Malandro).
Na programação, dj’s convidados e apresentações de dança, claro. Os interessados poderão adquirir um passaporte
para toda a programação, com
desconto, ou simplesmente
comprar o ingresso ao preço normal, no dia do evento.
Dependendo da reação do público, há a possibilidade do
projeto se repetir na época das
férias, oferecendo uma boa
alternativa para os visitantes
de outras cidades que queiram
curtir bastante as pistas de
dança cariocas.

QUINTA

19
Organização

Terê Freitas

FEV

15 às 19h

Marlene Oliver apresenta

BAILE DAS

ROSAS
AMARELINHO DA
CINELÂNDIA
Pr. Mal. Floriano 55
sobreloja

BANDA PÉROLAS
DANÇARINOS
E SORTEIOS

TERÇA

10
FEV

a partir das 19h

Informações e reservas:
3714-2329 / 9753-0260
9472-3873

Rodrigo, Chris e Valdeci: muitas idéias para
aumentar o público de dança de salão!

Da estréia
O projeto terá início na primeira Domingueira Bom Malandro de março, dia primeiro,
com Banda Novos Tempos,
logo após o término das obras
no andar. Aliás, sobre isso,
o trio está empolgado. “As
obras têm por finalidade ampliar o espaço, alargar a pista
de dança, colocar mais mesas.
Haverá um mezzanino com
novos camarotes, nova sonorização e iluminação, além de
um palco melhor estruturado
para receber as bandas. Também pensamos em criar um
anexo só para salsa e zouk,
explica Rodrigo Marques. “E
não pensem que esquecemos
do Festival de Bandas! Por
causa das obras, decidimos
segurar o projeto e realizá-lo
no final de março”, informa
Chris Brasil.
Como se vê, o que era bom
ficará ainda melhor!
Informações: (21) 98564641 / 7860-6792 .

No Botequim Vaca Brava...

COQUETEL DANÇANTE
Com dançarinos e música ao vivo

HÉLIO SILVA

Local: Rua Haddock Lobo 416 - Tijuca
Reservas: 2208-0043 / 9781-5120
Sandra & Lourdes convidam

ALMOÇO DANÇANTE NO
CLUBE MONTE SINAI

(toda primeira quarta-feira do mês)

CONJ. HÉLIO SILVA
Equipe de dançarinos e buffet
com tudo incluído, inclusive chopp!

ESPECIAL EM FEV

SEM CONSUMAÇÃO MÍNIMA - AR CONDICIONADO
MANOBRISTAS - AMBIENTES ALEGRES E SEGUROS

PASSEIO PÚBLICO
Av. Rio Branco 277 - Centro

Banda Pérolas

TODA

SEGUNDA

18:00 À
Baile dos aniversariantes: toda
01:00h
última segunda-feira do mês
(aniversariantes do mês não pagam
ingresso e ganham bolo)

Promoção até 21h: beba 1 chopp e ganhe outro
Ingresso: R$ 12,00 (com este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e eventos especiais

Promoção para grupos acima de 15 convidados:
uma torta de chocolate grátis!

CHURRASCARIA GAÚCHA
Rua das Laranjeiras 114 - Laranjeiras
Baile dos aniversariantes: toda
última quinta-feira do mês
(aniversariantes do mês não
pagam ingresso e ganham bolo)
Ingresso: R$ 12,00
c/este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e
eventos especiais

QUINTA
19:00 às
02:00h

Agora com grandes bandas!

Dama de Ouro não perca!

QUAR

04
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BAILE DE MÁSCARAS !

C.C.E.R. Monte Sinai
R. Francisco Xavier 104 - Tijuca

Inf. 2572-6716 / 8764-4960 (Sandra)
2201-1371 / 9619-2460 (Lourdes)

ANUNCIE CONOSCO:
(21) 9202-6073 / 9519-6565 / 2551-3334

O trio de professores e promoters Chris Brasil, Rodrigo
Marques e Valdeci de Souza
não sabem mesmo ficar parados. Aproveitando que a
Domingueira Bom Malandro
ficará suspensa em fevereiro
(“as obras atrasaram e vão se
estender pelo mês todo”, explicou Valdeci de Souza), eles
estão organizando a Primeira
Maratona Carioca de Bailes,
que englobará alguns dos melhores espaços de dança de salão do Rio, numa sequência de
bailes de empolgar qualquer
fã do dois-pra-lá-dois-pra-cá.
“Estamos conseguindo reunir
várias tribos, de várias academias, em nossas domingueiras, e a intenção é estender
esse clima a outros espaços,
estimulando a integração entre as academias, essa troca de
público, o que, a nosso ver, é
uma forma mais imediata de

Venha conhecer o
Os melhores e
mais animados
bailes do Rio!

12:30 / 18:00

Organizadores da
Domingueira Bom
Malandro lançam
programa inédito
reunindo alguns dos
melhores espaços
de dança de salão da
cidade

Traje: Esporte Fino

I Maratona
Carioca de
Bailes

aumentar a
frequência
aos
bailes
e atrairmos
uma
nova
galera para
a dança de
salão”, entusiasma-se
Chris Brasil.

5

05/02 - Banda Status
12/02 - Banda Paratodos
19/02 - Banda Status
26/02 - Banda Paratodos
BAILE DE FICHA (OPCIONAL)

Agora também baile de ficha opcional com
excelente equipe de dançarinos, nos bailes da
Graça do Passeio Público (2ª feira) e da Churrascaria
Gaúcha (5ª feira) - Promoção: Graça e Regina Vasconcellos

Informações e reservas:

Graça:

2549-9472
9135-9019
Email:

bailedagraca@terra.com.br
Orkut:
baileda.graca@yahoo.com.br
arte e divulgação:
www.jornalfalandodedanca.com.br
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acervo pessoal Neuza Abbes

A dança na mídia

Caminho das Índias
Professores e dançarinos de salão são
contratados para trabalhar na nova novela
da Globo, escrita por Glória Perez
Novela de Glória Perez, todo mundo
já sabe, tem que ter dança. Quase
sempre ambientada na Gafieira Estudantina Musical, que fica na Praça
Tiradentes, Centro do Rio, da qual a
autora era assídua freqüentadora.
E na nova novela global, que estreou dia 19 de janeiro, não será
diferente. Apesar do foco da trama
ser a cultura indiana, alguns de seus
personagens principais, como o Dr
Castanho (Stênio Garcia) e Sr Cadore (Elias Gleizer), estarão sempre
por lá, bailando ao som de um bom
samba ou de um tango rasgado. E
as cenas de dança serão comuns na
novela, como o tango gravado por
Thiago Soares (brasileiro primeiro
bailarino do Royal Ballet de Londres) e Renata Beciane (bailarina
da Cia de Dança Deborah Colker).
Mais uma oportunidade de trabalho
para nossos profissionais de dança,
que integrarão o corpo de figurantes
da novela.
Corpo de baile
Mas nem só de figuração vivem nossos profissionais da dança. Dança-

SÁB

07

FEV
20H

rinos e professores como Átila
Amaral, Sandro Rodrigues,
Neuza Abbes e Carol Pampuri,
dentre outros, foram contratados como atores, o que possibilita uma maior participação na
trama. “A novela é uma obra
aberta, nunca se sabe”, comentou Neuza Abbes em entrevista
a este informativo.
Neuza explicou que não foi
fácil fazer o teste de dança.
“Tive que dançar de tudo: tchã,
funk, Madonna, dança árabe,
pois eles queriam ver se éramos
ecléticos, com ginga e ritmo”.
Como ninguém sabia dança indiana,
os componentes do corpo de baile
tiveram que mergulhar fundo nos
estudos.
Dedicação total
“Tivemos aulas de dança indiana
(com a coreógrafa Sandra Regina,
assessorada pela professora de dança indiana Cassiana), assim como
workshop intenso sobre comportamentos e religião, dentre outras coisas”, informou Carol Pampuri, tam-

Cl. Mackenzie

-

Neuza Abbes e alguns dos atores-dançarinos do corpo de baile: da
esq. para a dir., Átila Amaral, Sandro Rodrigues, Leandro e Juliano.

bém em entrevista a este informativo.
“É realmente bastante interessante a
cultura indiana, precisamos saber até
a forma como sorriem, as mulheres
são contidas”.
Para as gravações das cenas de
danças indianas, os profissionais
contratados ensaiaram diariamente, durante três meses. “Pegamos
várias coreografias para na hora
do ‘gravando’ estarmos todos com
os corpos, mãos, cara e tudo mais
como indianos”, informou Neuza,
que além de professora de dança de

R. Dias da Cruz 561 - Méier

Quando estiver em Porto alegre, procure Naira Antunes
Escola Pioneira na Dança de Salão
Metodologia Jaime Arôxa, há doze anos no mercado
Precursora do grande Festival Latino de Danças, com
nomes como Luis Vazquez e Melissa Fernandez

DJ FRANÇA

Studio de Dança Henrique Nascimento - Inf.: (21) 9752-2207

SEG

23
MAR

das 18
às 23h

www.dancacomigo.com.br - naira@dancacomigo.com.br - (51) 3381-6855

7ºBAILEDOSARIANOS

E. C. MACKENZIE
R. Dias da Cruz 561 - Méier

Dobradinha

AEROPORTO
OS DEVANEIOS
Comemorando o aniversário da promoter

VALÉRIA

Mesa c/ 4 convites:
R$ 40,00 (antecipado) / R$ 50,00 (no dia)

Vendas antecipadas:
tel. 2289-0755 (Dora)
2280-2356 (Valéria)

Uma dança de ritual
A dança clássica indiana originalmente era executada pelos dançarinos dos templos, que a usavam como
forma de orientação e educação do
povo, contando, através da dança, os
mitos, as lendas e as sagas dos deuses. Se nos impressiona a dedicação
que o ballet clássico exige, essa dança exige muito mais de seus bailari-

PORTO ALEGRE

GAFIEIRA DO MÉIER
Realização:

salão (especializada em tango), tem
formação em dança espanhola e ballet clássico.

5 horas de baile com a banda

SÁB

11
ABR

19 às 24h

PARATODOS
CASA DE VISEU

R. CARLOS CHAMBERLAND, 40 - V.PENHA
TRAJE ESPORTE FINO - CONV. R$ 10,00 - MESA R$ 10,00*
*antecipado

Prod. Carlos Brito & Rosangela Brito
Inf. (21) 9238-3350 / 9182-9704

ou dinheiro (31% de desconto)
Preço mínimo final: R$ 30,00
Disponibilidade: Imediata, em estoque!
*Preço mínimo final calculado no pagamento
via Depósito bancário

ANO 2 - Nº 16
7
CAIXA DE SOM ACRILICO COM NEON SP2.0029ACBIVML
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divulgação blog da novela

da Índia, que lembra os grandes
musicais da Broadway – tudo isso
está no YouTube”, diz Neuza.
Aumento na procura por danças
de salão, orientais e asiáticas
Com a Gafieira novamente em
exposição na mídia, com cenas
A coreógrafa Sandra Regina, na festa de lançamento da novela, no
Parque Lage, ladeada pelas atrizes-dançarinas do corpo de baile:
como as de Thiago e Renata, é de
da esq. para dir., Neuza Abbes, Viviane, Carol e Simone.
se esperar uma grande propaganda
indireta para as academias de dannos, pois pressupõe uma integração perfeita
ça de salão. A novidade, porém,
entre o corpo, a mente e o espírito.
será, prevê-se, o aumento do interesse por
danças orientais e, em especial, pela dança
Complexidade
indiana (asiática). Os cenários exuberantes,
São inúmeros os movimentos para cada as roupas riquíssimas e a atuação do corpo
parte do corpo, tendo-se catalogado, dentre de baile (uma edição de vídeo com as danoutros, 24 movimentos para a cabeça intei- ças executadas por ele brevemente estará
ra, 4 para o pescoço, 6 para sobrancelhas, 24 no ar, no blog da novela) devem incentivar
para olhos, 57 para mãos, 9 para pálpebras, essa procura. “Por enquanto ainda não está
6 para nariz, 6 para lábios e 7 para queixo! nas academias, mas com certeza será uma
“Mas na novela vamos dançar mais o ritmo febre, porque a Bhangra é muito aeróbica,
Bhangra, que é a dança popular”, informa é uma loucura o que a gente pula”, aposta
Carol Pampuri.
Neuza Abbes.
“É uma dança vinda dos agricultores, em
adoração aos deuses e para ter boa colhei- 8Informações sobre a novela, fotos e vídera”, completa Neuza Abbes, que diz ser a os de dança, no blog da produção da novedança, pelo menos atualmente, uma mistu- la, http://especial.caminhodasindias.globo.
ra da dança clássica indiana com hip hop, com/diario-de-producao.
afro, dança do ventre... “Ou seja, tudo que
os brasileiros adoram! É uma música mui- 8Mais fotos e complementos a esta matéto eletrizante e com certeza os brasileiros ria acessíveis no site do jornal.
vão adorar. É muito popular em toda a Índia, dançada em boates e em competições, 8Na próxima edição, conheça os profisfora da Índia também. Faremos também sionais da dança que trabalharão no núcleo
Bollwood, dança feita no cinema musical Gafieira da novela Caminho das Índias!

Nova turma
INICIANTE
2ªs e 4ªs f.
17:15h às
18:15h

Profª Luciana Santos

Comércio de Computadores Ltda

OFERTAS ANO NOVO!
CAIXA DE SOM FROG *Preço
FAMILY
7551
mínimo MOD
final calculado
no pagamento

via depósito bancário

Código do produto: MP30014
Preço: R$ 350,00
HOME THEATER PRETO BIVOLT MOD SP5.1027PRBIVML
Depósito bancário
ou dinheiro (35% de desconto)
Preço mínimo final: R$ 226,00
Disponibilidade: Imediata, em estoque!
docalculado
produto:noCXS0032
*Preço Código
mínimo final
pagamento
Preço:
R$bancário
44,00
via
Depósito
Depósito bancário
OCULOS MP3 512 MB BLACK
MOD
5295
ou dinheiro
(31%
de desconto)
Preço mínimo final: R$ 30,00
Disponibilidade: Imediata, em estoque!
*Preço mínimo final calculado no pagamento
via Depósito bancário

TRENASP2.0029ACBIVML
1.2M FIREWIRE
CAIXA DE SOM ACRILICO COM NEON
6P/4P MOD 1387
Código do produto: ACE0073 / 0072
Preço: R$ 20,00
Código do produto:
DepósitoCAB0060
bancário
Preço:
R$ 16,60
ou dinheiro (20%
de desconto)
Depósito
bancário
Preço mínimo
final: R$
16,00*
ou dinheiro
(10% de
Disponibilidade:
Imediata,
emdesconto)
estoque!
final:noR$
14,90*
*PreçoPreço
mínimomínimo
final calculado
pagamento
via Depósito
bancário
Disponibilidade: Imediata,
em estoque!
*Preço mínimo final calculado no pagamento

via Depósito bancário
PORTA CD CACHORRO ou OVELHA 24 MIDIAS
MOD 7556

Código do produto: CXS0014
Preço: R$ 57,01
Depósito bancário
ou dinheiro (12% de desconto)
Preço mínimo final: R$ 50,00*
Disponibilidade: Imediata, em estoque! *

MAIS OFERTAS NO SITE
WWW.CMSN.COM.BR
*Preço mínimo final calculado no pagamento
via Depósito bancário

ANIVERSÁRIO VERINHA PRIETO

CAIXA DE SOM FROG FAMILY MOD 7551

Código do produto: MP30014
Preço:
R$ 350,00
Comemoração no baile da
CDCJ
Depósito bancário
R. Álvaro Ramos,
11 - Botafogo
ou dinheiro
(35% de desconto)
Preço mínimo final: R$ 226,00
Disponibilidade: Imediata, em estoque!

Av. Franklin Roosevelt 137 - 10º andar

Inf. 2257-0867
9986-7749

*Preço
mínimo-final
calculadoos
no pagamento
SEXTA - 06 FEV - 21
/ 24h
todos
ritmos
via Depósito bancário

OCULOS MP3 512 MB BLACK MOD 5295

Cia Marinho Braz
Danças de Salão

OS
OS
DEVANEI

Inf.
3017-0953
9973-1408

Trav. Euricles de Matos,
40 (Laranjeiras)
TRENA
1.2M FIREWIRE
Inf. 2205-0118 - www.ciamarinhobraz.com.br
6P/4P MOD 1387

CURSO DE FORRÓ
PARA PROFESSORES
JULHO / 2009
Á
AJ ICO
R
I T
LÉ E
AT LUB
C

2524-7497 - 2210-2913

Código do produto: CXS0014
Preço: R$ 57,01
Depósito bancário
ou dinheiro (12% de desconto)
Código
do produto:
Preço mínimo
final: HOM0019
R$ 50,00*
Preço:
219,00*
Disponibilidade: Imediata,
em R$
estoque!
Depósito bancário
oumínimo
dinheiro
(20% denodesconto)
*Preço
final calculado
pagamento
via Depósito
bancário
Preço mínimo final:
R$ 175,00*
Disponibilidade: Imediata, em estoque!

Academia Luciana Santos

BAILE DA AMIGA
ANGELA EM
HOMENAGEM
AO DIA
DAS MÂES

*Preço mínimo final calculado no pagamento
via Depósito bancário

PORTA CD CACHORRO ou OVELHA 24 MIDIAS MOD 7556

No Castelo, Centro, RJ, pertinho de seu trabalho:

happy hour 18 às 22h na
2ª quarta-feira do mês,
com dançarinos

08 O
I
MA X
SE

CMSN33
CMSN33

Código do produto: ACE0073 / 0072
Preço: R$ 20,00
Depósito bancário
ou dinheiro (20% de desconto)
16,00*
Av. 13Preço
de mínimo
Maio,final:
33 -R$Loja
104
Disponibilidade:
em estoque!
CinelândiaImediata,
- Rio de
Janeiro

Marinho Braz criou e desenvolveu,
Código do produto: CAB0060
em 1998, o estilo de dançar
Preço: R$ 16,60
forró-pé-de-serra-universitário.
Depósito bancário
Depois, desenvolveu
o de desconto)
ou dinheiro (10%

forró-cassino.
Preço mínimo final: R$ 14,90*
Agora
está organizando
o I estoque!
Curso
Disponibilidade:
Imediata, em
*Preço
mínimo
final calculado noem
pagamento
de Forró
para
professores,
jul/09.
via Depósito bancário
Procure-nos para maiores detalhes.

FORRÓ AUTÊNTICO NORDESTINO
FORRÓ PÉ DE SERRA / UNIVERSITÁRIO
FORRÓ ESTILO ITAÚNAS / ES
FORRÓ CASSINO 

R

Arte:

Divulgação:

MAIS OFERTAS NO SITE
WWW.CMSN.COM.BR
R
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Rio que mora no mar...

“Era uma vez dois
portugueses: Manoel
e Joaquim”

um verdadeiro desfile de modas. O chá five o’clock tea - era saboreado ao som de
uma orquestra de cinco músicos.
Mas, ao anoitecer, as senhoras retornavam aos seus lares, e os salões se transformavam, com seu ar boêmio, a presença das
cocottes francesas com seu riso aberto, suas
roupas espalhafatosas e seus coronéis, que
No começo do século XX, a Confeitaria criavam um ambiente ruidoso e divertido.
Foi, também, a partir do final do século
Colombo funcionava, segundo o escritor e
cronista Luiz Edmundo, “... num prédio de XIX, que surgiu a mais famosa roda de fremau estilo, loja e sobrado... Salão peque- quentadores da Colombo: a “roda dos amino. Pequenas mesas. De grande, na casa, gos das belas letras”. E transformou a casa.
só a tabuleta, fora, toda em lona esticada, Dela, Olavo Braz Martins dos Guimarães
num painel enorme posto sobre um chassi Bilac foi a figura maior.
Por Elizabeth de Mattos Dias*
A reunião dessa roda, inicialmente, era na
de madeira da terra, pesando no gradil da
sacada de ferro, por onde espiam cinco ja- Confeitaria Paschoal, na Rua do Ouvidor, o
Não, não é uma
nelas baixas, feias, de bandeira de vidro e sucesso de então. Mas, em 1896, Bilac bripiada e, sim,
gou com o dono da confeitaria e mudou seu
sobrancelhas de gesso”
o começo de
Mas uma nova Confeitaria foi reinaugura- QG literário para a Colombo. Lá, preferia
uma história de
da em 1913. E o prédio de mau estilo sumiu uma cadeirinha no canto esquerdo do salão
sucesso chamada
e deslumbrou a todos com uma reforma que térreo, que ocupava às tardes. Segundo BasConfeitaria
lhe deu requinte e categoria. Com um lu- tos Tigre, outro integrante dessa roda famoColombo.
xuoso bar, para os que preferissem tomar sa, lá chegava pontualmente, todos os dias
Fazer a América foi os aperitivos em pé, um lindo salão - que “às cinco da tarde, depois de terminados os
o objetivo desses
se tornou um restaurante para 180 pessoas seus afazeres”, e “tomava cajuadas ou inundois portugueses
- adornado com espelhos, que vieram espe- dava-se de Caxambu” (a água mineral).
- Manoel José
Muitos poetas, romancistas, cronistas, jorcialmente da Antuérpia, e uma clarabóia,
Lebrão e Joaquim
em vitrais, é considerada uma das mais im- nalistas abrilhantaram essa roda, nos salões
Borges de Meirelles portantes obras de arquitetura e decoração da Colombo. De Machado de Assis a Emílio
- que, cheios de
da Belle Époque carioca. Nessa época se de Menezes - que escrevia a lápis, nas mesonhos, chegaram
sas de mármore; de Bastos Tigre a Rocha
iniciou o tradicional Chá das Cinco.
ao Brasil no final
Desde cedo, famílias inteiras vinham à Alazão e Guimarães Passos; de Severiano
Rua Gonçalves Dias número 32, para pro- de Rezende - o padre Severiano, de batina
do século XIX e,
var as últimas novidades trazidas da Euro- da Casa Raunier, que recitava versos com
cinco anos após
pa, e o que a Colombo lançava, como as voz sacerdotal e escandalizava a clientela
a proclamação da
exóticas violetas cristalizadas, os caules de familiar, por fazer parte da roda boêmia - a
República, num
dia 17 de setembro angélicas, os botões de rosas, que faziam João do Rio; de José do Patrocínio a Gouparte das delicadezas gastronômicas em lart de Andrade, Luis Murad, Luis Peixoto;
de 1894, abriram
de Coelho Neto a Júlia Lopes de Almeida ;
moda, na época.
uma confeitaria
As senhoras caprichavam na toilette: cha- de Olegário Mariano a Carlos Maul e Lima
que entraria para a
história da cidade. péus de plumas, luvas e leques, fazendo de Barreto e tantos , tantos outros até Luis Edsua subida para o salão do segundo andar mundo (Melo Pereira da Costa), o grande
Leonor Costa
memorialista da cidade, que
foi o derradeiro integrante da
roda a falecer, em 1962.
A Confeitaria Colombo deixou muitas lições aplicadas
até os dias atuais, como a máxima o freguês tem sempre
razão, filosofia inventada por
Manoel Lebrão.
Aliás, PAPAI LEBRÃO –
como ficou conhecido, foi um
mestre no comércio. Recebia
a todos com muita simpatia,
jeito especial. Sabia ouvir,
contornar discussões, brigas
e fazia muitas camaradagens. Esquecia as “mordidas”
(como eram conhecidos os pequenos empréstimos pedidos
pelos boêmios e intelectuais,
Ao alto, à direita, a fachada da Colombo após a reinauguração de 1913 (foto de 1918,
quase sempre sem dinheiro),
do acervo de Elizabeth Mattos). Acima, o salão térreo da confeitaria, aparecendo os
servia doses duplas por dodetalhes de sua decoração da Belle Époque, com as cristaleiras e os enormes espelhos. O
flagrante foi registrado pela equipe do Jornal Falando de Dança, durante um dos bailes de
ses simples, pagava o bonde
tango que, de quando em vez, são promovidos no local. No início do século passado, a
e aceitava, como pagamento
casa mantinha, no salão do segundo andar, uma orquestra permanente animando os chás
de contas, anúncios em versos
familiares de final das tarde - e os saraus da boemia carioca.

(moda à época) exaltando a Colombo. Com
essa política inteligente de boa vizinhança,
Lebrão arrebanhou amigos e clientes. É um
clássico a poesia HINO À DENTADA, do
poeta Emílio de Menezes, uma sátira que
bem define a relação “mordedores/Lebrão”,
até brincando com sua situação financeira,
e assinando de maneira inusitada com a expressão “Pronto”.
Mas a Colombo também teve um sassarico inspirador.
Olavo Bilac, fazendo das suas, instituiu a
“paquera” na porta da confeitaria. Quando
se cansava de conversar, no salão, levantava-se, levava todo o grupo para a calçada
e dizia: “Vamos namorar agora, que o Rio
está cada vez mais cheio de belas mulheres”. E ficavam na porta, durante horas,
olhando as moças que passavam, dirigindolhes galanteios.
Além da “paquera” do grupo de Bilac,
havia também uma outra, mais discreta: a
contemplação da beleza feminina pelos que
iam frequentemente à Colombo buscar senhoras e senhoritas que ali tomavam o lanche ou o chá. Esses faziam hora na porta e,
como muitos eram senhores de uma certa
idade, teve início a fama dos velhinhos da
porta da Colombo.
Os compositores Luiz Antônio, Zé Mário
e Oldemar Magalhães traduziram bem esse
fato pitoresco da cidade, na marchinha Sassaricando, grande sucesso de Virginia Lane
- a vedete do Brasil -, no carnaval de 1952.
A marchinha começou a ser composta em
1951 e tem um dado interessante: nela, o
compositor Luiz Antônio usou pela primeira vez, na música popular brasileira, uma
rima aproximada (Colombo / assombro) prática comum na poesia, mas não na música – e muito mais tarde adotada por Chico
Buarque, em suas letras.
O tempo passou, mas a Confeitaria Colombo ainda hoje, com seus quase 115 anos,
continua a nos brindar com seu belo espaço
e suas delícias.
* Elizabeth de Mattos Dias é designer gráfica e pesquisadora, criadora do ejornal mensal “Rio que mora
no mar...” e editora do blog de mesmo nome (www.
rioquemoranomar. blogspot.com), com curiosidades
cariocas. além de autora dos livros “Confeitaria Colombo”, “Onde Morou” e “Guia Quente para Viver
o Frio.

Glorinha & Emília convidam para a festa
Domingos Dançantes com o tema

Dançando
na folia!
PROGRAMAÇÃO NORMAL E
O MELHOR DO CARNAVAL

Participe dessa brincadeira:
vista-se a caráter (não obrigatório)
e concorra a prêmios!
Música ao vivo com
Grupo Trinidance e dj Murilo
Ingresso: R$ 20,00

22 FEV

20:30h
domingo

(neste dia não valerá o cupom de desconto)

Reservas:
2553-3600 / 9772-2051 (Glorinha)
2560-6276 / 9979-0057 (Emília)

Olympico Club- R. Pompeu Loureiro 116 - Copa
Clube Esperança apresenta

IRAJÁ A. C.

NOITE DO BOLERO

Banda

NOVOS TEMPOS

Com duas bandas!

08
ABR

Pingos & Gotas
Aeroporto

FÁBIO SILVA*
PROF.
(* e de seus 10 anos de dança)

Tv. Pires dos Santos 50 - S. Gonçalo
(ao lado do Cl. Mauá)
Reserva de mesa: 9986-3984

13

Apoio:

Mesa p/4: R$ 50,00 (indiv. R$ 15,00)

COMEMORANDO OS ANIVERSÁRIOS
DA AMIGA ZUILA PORTELA & DO

SEXTA

16:00h

QUA

Av. Monsenhor Félix 366 - Irajá

MAR

Arte:

19:30h

Reserva de mesas:

7866-3255
9379-1827

Traje: esporte fino

BAILE DE ANIVERSÁRIO

CIA HENRIQUE NASCIMENTO

DOM

22

dj Marcelinho
SPORT CLUB

MAR MACKENZIE
19:30h

Rua Dias da Cruz 561 - Méier

Apresentações:

Cia Alex de Carvalho

Cia Carlos Bolacha

Cia Dom

Cia Henrique Nascimento

Cia Jimmy de Oliveira

Cia João Ricardo Silveira

Cia Renata Peçanha

Mamborio
Dance Co.

Willian
Ribeiro
& Sirley
Oliveira

BRASIL SHOW

(21) 9179-9570 / 3452-8761 (NILTON)
(21) 2691-7294 / 9667-1814 (JOÃO)
(21) 9988-9606 / 3279-8471 (BUGATY)

Realização:

Arte e divulgação:

Informações:
2269-0082
9752-2207

10
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Notícias Gerais
DANÇANDO NA PRAÇA
cias de ds) e este ano os organiza- salsa selecionada para apresentação de Tênis”. “Modernize seu som,
Ed. Abril e Claro promovem
dores dividirão 50% da arrecadação em palco aberto e seus integrantes pesquise novas possibilidades muatividades de dança de salão da bilheteria entre as produções que retornaram entusiasmados com a sicais através dessas misturas, inna Pç S. Dumont, em Búzios
estiverem se apresentando no dia.
organização e a participação do pú- vente seu samba de tênis, não dê
acervo pessoal
O projeto, que se encerblico.
limites a sua criação. Garantimos,
Allan
Lobato
e
a
platéia
presente
ao
evento
de
dança
de
salão
patrorou dia 27/01, contou com
assim, uma transformação constancinado por Ed. Abril (Veja-Rio), Claro e prefeitura de Búzios.
a organização do Núcleo
MOSTRA NÃO
te da nossa dança, autêntica e oride Dança Allan Lobato,
COMPETITIVA
ginal” escreveu Marcus na página
de Cabo Frio. Duas vezes
Inscrições para
do Orkut destinada às inscrições
na semana, durante todo o
o 2º Freestyle
gratuitas (interessados devem fazer
mês de janeiro, Allan leHip Hop Samba
busca pelo perfil hip hop samba).
vou apresentações de váse encerram dia
rias modalidades de dança,
6 de março
III FESTIVAL
promoveu aulões, bailes
A primeira edição do INTERNACIONAL DE LINDY
e até concurso de dança,
festival surpreendeu HOP
atraindo não só pessoas da
o organizador do Aconteceu em Buenos
comunidade mas também
evento, o dançarino Aires, no início de janeiro,
grande número de turistas
e professor de stre- e contou com mais de 200
em visita ao balneário.
et dance Marcus, da participantes, firmando-se
cia D.R.Intro. “Fo- como o maior festival do
FESTIVAL DE DANÇA NO RJ
ram mais de 600 pessoas em três gênero na América Latina
MOSTRA COMPETITIVA
XX Festival Tápias abre
dias de mostra, com 17 trabalhos”, O Lindy Hop Argentina InternaInscrições para o 27º Festival declarou-nos Marcus, que, devido à tional Festival 2009 (LHAIF) reuespaço para a dança em 3
de Joinville encerram-se dia grande procura, conseguiu agendar niu dançarinos de várias partes do
modalidades (inscrições se
30/03
encerram dia 13/02)
4 dias para o festival deste ano, no mundo que foram a Buenos Aires
O FESTIVAL TÁPIAS (http://fes- O Festival de Dança, inscrito no Centro Coreográfico da Cidade do dançar swing e aproveitar para
tivaltapias-09.blogspot.com), já na Guisness Book como o maior do Rio de Janeiro, a partir de 21 de mar- curtir um tango e um bom vinho!
acervo pessoal
sua vigésima edição, abre espaço gênero, levou, em
ço. “Nossa Além dos profissionais de dança
para artistas independentes e pro- julho deste ano,
intenção é locais, estiveram presentes profesfissionais, agregando bailarinos, mais de 4.800 baiincentivar o sores dos Estados Unidos, Suíça,
coreógrafos, intérpretes, atores, larinos à cidade cahip hop ver- Suécia e Austrália. Da Austrália,
compositores, músicos, diretores, tarinense, para apresão brasilei- estava presente a professora Kievideomakers e criadores de diver- sentações de dança
ra, que usa ran Yee, que em fevereiro virá ao
sas tendências artísticas, garantindo em teatro, palcos
e l e m e n t o s Rio para o Carnaval e aproveitará
rica interação entre os vários seg- abertos e espaços
do samba. para ministrar um workshop de linmentos artísticos e visando a inte- alternativos, num
Já temos o dy, jazz, musicalidade e aéreos no
grar essas áreas distintas, porém total de 220 horas
samba hou- início de março, junto com a prof.
complementares. Com inscrições de espetáculos, com
se, o samba Flávia Monteiro, nossa correspongratuitas, entrega de certificados de uma assistência de
reggae,
o dente no Festival. “O evento trouxe
participação e escultura, o festival mais de 200 mil
samba rock, várias modalidades relacionadas ao
oferece, ainda, passagens e estada pessoas. O festival
e agora essa jazz vernacular”, escreveu-nos FláHip-hop samba, a versão
de dois dias para os integrantes dos aceita inscrições de
nova ver- via, que continua: “Os participantes
brasileira do ritmo.
trabalhos selecionados (se fora do todo o país e extetente
que fizeram aulas de Jazz Solo, Tranky
RJ) e premiações diversas. O Fes- rior (pelo site www.festivaldedan- é o hip hop samba”. Quem já viu Doo, Shim, Sham, Black Botton,
tival acontecerá em duas partes: a ca.com.br), em 5 modalidades de os trabalhos recentes de Jimmy de Solo Charleston, Big Apple, Sapateprimeira parte será realizada de 5 dança (a dança de salão está incluí- Oliveira e pupilos sabe bem do que ado e Hep Hop (uma divertida misa 15 de março de 2009, na CAIXA da na modalidade dança popular) e ele está falando, posto que mestre tura de jazz com hip hop). LHAIF
Cultural - Teatro Nelson Rodrigues; os trabalhos podem ser seleciona- Jimmy há muito incorporou em suas 2009 também ofereceu aulas de
a segunda parte será realizada de 13 dos para a mostra competitiva ou coreografias movimentos de street Balboa, Fast Charleston para lindy,
a 17 de maio na região do MÉDIO para as mostras paralelas em palcos dance. “O Festival não é compe- estrutura musical, clássicos do linacervo pessoal
PARAÍBA, nas cidades de Resen- abertos, oferecendo aos coreógrafos titivo, é um espaço
Dançando Lindy na Pç do Obelisco, em Buenos Aires: da esq. p/dir.,
de, Porto Real, Volta Redonda, Bar- e cias de dança inscritos uma gran- que estamos abrindo Burnie, Helen, Flávia Monteiro, Charles, Ana, Kieran, Peter e Joara Mansa e Quatis, com extensão de vitrine para mostrar seus traba- para os dançarinos na. Próxima parada: Rio de Janeiro.
a São Paulo. No que concerne à lhos. Esperamos que este ano haja que queiram mostrar
dança, as criações coreográficas es- um maior número de inscrições de seus trabalhos, quer
tão divididas em 3 módulos: dança danças de salão na mostra competi- seja samba, quer seja
para criança; coreógrafo indepen- tiva para, quem sabe, chegarmos ao hip hop, podendo ser
dente; e companhia profissional. Os ponto de obtermos uma modalidade um trabalho solo ou
interessados deverão se inscrever específica no Festival, a exemplo de até 6 componenaté dia 13/02 e a relação dos traba- do que acontece com a modalidade tes”, esclarece Marlhos selecionados será divulgada de dança de rua. Ano passado, a cus, que, para este
dia 16/02. Qualquer modalidade de Cia de Dança Edu Cigano, de Nova festival, propõe o
dança poderá se inscrever (alô, alô, Friburgo, teve uma coreografia de tema/desafio “Samba
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Pequenas Notas
dy hop, blues, tango e alongamento
para descontrair... As competições
Jack and Jill e Strictly Lindy foram
parte do evento e esquentaram os
salões, pois a disputa foi acirrada,
com a presença de dançarinos latinos, americanos e europeus. Do
Brasil, foram quatro representantes,
do Rio. Um momento muito especial que encheu de alegria a noite e
os corações dos lindy hoppers presentes foi quando os mais de 200
dançarinos saíram do salão para
dançar na Praça do Obelisco, na
Avenida Nove de Julho. Foi muito
bem organizado... seguiam 3 swing
outs, 1 circle, 1 charleston e 1
swing out... Os dançarinos fizeram
também o shim sham, coreografia criada por Shortie George, um
dos maiores dançarinos dos anos
1940 e um dos criadores do Lindy
Hop. Uma grande platéia assistia,
com caras de surpresa, espanto e
alegria!”, descreve Flávia. Mais
informações sobre o evento, com
fotos e vídeos das apresentações,
podem ser acessadas no blog www.
lindyhoprio.blogspot.com, que ofereceu cobertura completa durante o
evento em Buenos Aires.
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Leonor Costa

tada em matéria especial de nossa
edição de setembro do ano passado,
quando dos festejos em homenagem
à padroeira do clube, N. Sra. Da
Glória, em cujo dia foi sorteado o
bilhete premiado que possibilitou a
seus fundadores a criação da sociedade carnavalesca, a única ainda em
atividade. O que poucos sabem, é
que o Democráticos realiza o evento de dança de salão mais antigo da
cidade do Rio de Janeiro. “Tivemos
várias programações sociais dançantes, em vários dias da semana,
mas as domingueiras fazem parte
Marinho Braz rodeado por assíduas frequentadoras dos eventos em seu espaço de
dança: obras de ampliação para atender ao aumento do número de alunos.
da programação do clube desde sua
fundação, em 1867”, contou-nos
ciona a composição das escolas de juventude) dos presentes. Marinho o presidente da entidade, Prentice
samba, a função de cada integrante, Braz, ao lado de assíduas frequenta- dos Anjos, no baile comemorativo
e conta histórias ligadas ao tema. A doras, era só sorrisos.
dos 142 anos de fundação do Clube,
equipe do Jornal Falando de Dança
realizado domingo, dia 18 de janeipresenciou a gravação do segundo VIDA LONGA
ro. Precedido de missa no Hall dos
programa da série, na Candelária, Clube dos Democráticos
Beneméritos e de coquetel, o baile
dia 12/01, cujo tema foi a ala das comemora 142 anos de
reuniu toda a diretoria do clube, que
baianas.
fundação
comemorou a recuperação financeiLeonor Costa

DE ROUPA NOVA
Cia Marinho Braz comemora
o 3º ano de sua academia
inaugurando novas
instalações
“Chegamos ao limite de nossa caLeonor Costa
pacidade de receber novos alunos,
tínhamos
que
aumentar nosso
espaço ou estagnar”, disse-nos
Marinho
Braz,
mostrando à equipe do Falando de
Dança as mudanPresidente Prentice dos Anjos e membros da diretoria e Conselho: a união de forças
ças radicais que
que recolocou o Clube dos Democráticos em lugar de destaque na programação
cultural da cidade.
realizou na academia, unificando
Leonor Costa
salas, ampliando área externa,
ra da instituição e
realocando bar,
brindou ao sucesso
secretaria e bade suas atividades
nheiros. A inausociais, que recoguração da nova
locaram o clube
Carlinhos de Jesus checa a tomada da gravação que fez na Av. Presidente Vargas, em flagrante registrado pela equipe do Jornal Falando de
“roupagem” da
em merecia posiDança: mais uma oportunidade para se falar de dança na Tv.
academia se deu
ção de destaque
dia 8 de janeiro,
na programação
marcada
por
um
grande
evento
de
A DANÇA NA TV
cultural da cidaCarlinhos de Jesus estréia doze horas de duração, que incluiu
de. Ano passado,
baile de dança de salão (dj Najla),
coluna no RJ-TV
a Domingueira dos
Da esq. p/dir., Roberto Reis (Jornal Radial), Jorge Leite
O nome do quadro é “Passo a passo trio de forró ao vivo (Forró PesaDemocráticos e a
(Jornal Vila em Foco), Prentice dos Anjos (presidente dos
da folia” e será exibido toda terça do) e roda de samba (Pagode da Tia
diretora social do
Democráticos), Aragão (Jornal Falando de Dança) e o produtor
cultural
Geraldo
Lima.
No
coquetel
dos
142
anos
do
Doca),
este
último
lotando
o
novo
e quinta na primeira edição do RJclube, Maria Rita,
Democráticos, seguido de baile.
TV, da Rede Globo, até o Carnaval. salão do segundo piso. Na platéia,
foram premiados
No quadro, Carlinhos conta sobre turistas americanos e franceses se A história da fundação dos Demo- pelo Jornal Vila em Foco como
as origens do carnaval, como fun- contagiavam com a empolgação (e cráticos já foi detalhadamente con- Destaques 2008.

O MELHOR DO NOSSO ZOUK NA ILHA MAIS LINDA DO BRASIL
Um grande evento de ZOUK, na Ilha Grande, com
os grandes nomes da Dança do Brasil.

Quatro dias voltados para a cultura da Dança e das
belezas naturais de uma Ilha Paradisíaca.
Tudo com apoio nas atividades e a logística que um
grande evento necessita.
A dança e o lugar para seu ritmo!

18
a
21
abril de 2009

ILHA GRANDE – RJ

PROFESSORES
Alex de Carvalho
Rio de Janeiro

Rodrigo Delano e
Naiara Márcia
Belo Horizonte

Rafael Oliveira
Rio de Janeiro

Philip Miha
São Paulo

Renata Peçanha
Rio de Janeiro

Israel e Patica Borges
Brasília

Arkhan´jo e Diana
Rio de Janeiro

Luis Florião e
Adriana D´Acri
Rio de Janeiro

Dário Dias
Belo Horizonte

Mafie Zouker
Rio de Janeiro

Alex Gomes
Brasília

China e Luciana Guinle

VALORES
Todos os pacotes incluem 24 horas de aula, mostra de
dança, passeio de barco, luau e bailes.

1º PACOTE
R$ 250,00
dividido em 4×
PARA AS 100 PRIMEIRAS INSCRIÇÕES
início do pagamento até dezembro de 2008.
2º PACOTE
R$ 250,00
dividido em 3×
início do pagamento até janeiro de 2009.
3º PACOTE
R$ 280,00
dividido em 2×
início do pagamento em fevereiro de 2009.
4º PACOTE
à vista
pagamento em abril de 2009.

R$ 300,00

Mafie Zouker
Israel Szerman
Arkhan´jo

DIAS

BAILES
PASSEIO DE BARCO
LUAU
MERGULHOS E TRILHAS

REALIZAÇÃO E CONTATO

CONTA CORRENTE
UNIBANCO
Ag. 0372
c/c 212439-7
Alexander Antonio de Carvalho

Rio de Janeiro

DJ’S

4

AULAS DE DANÇA

VALORES AVULSOS
Workshop hora/aula
Baile de Boas vindas
Luau
Baile Show
Passeio de Barco

R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 30,00
R$ 40,00

Rio de Janeiro

-

Londrina

alexdancarino@yahoo.com.br
21 3391 7530 21 8744 3270
21 8169 9578 21 8635 2615
www.alexdecarvalho.com.br
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Circulando especial

Diretores do
Jornal Falando
de Dança
recebem
homenagem no
Baile das Rosas
Foi dia 13/01, no baile
mensal de Marlene Oliver no
Amarelinho da Cinelândia
A cerimônia contou com a presença de
assinantes, colaboradores e patrocinadores do Jornal, como Glorinha e Emília,
Aparecida Belotti, Stelinha Cardoso, Angela Abreu, Myriam Martinez, Luciana
Santos, Evando Santos, Margarida Mittelbach, Juliana Prestes e um grupo do
Maranhão e do Pará, liderado por José
Neto e Adelaide Marinho.
Além dos diretores do Jornal, também
Carlos Bolacha recebeu o troféu Baile das
Rosas das mãos da promoter, e se apresentou com a parceira Kessy Goudard.
Aproveitando a ocasião, a editora do
Jornal, Leonor Costa, comemorou ali seu
aniversário, lotando o salão com amigos,
familiares e convidados especiais, que
puderam apreciar duas exposições montadas pela também fotógrafa do jornal:
uma, referente aos dez anos de dança de
salão, reunindo fotos desde quando começou a frequentar bailes (e que foram
levadas de souvenir pelos convidados
que se identificavam nas imagens); e a
exposição “Meio Século de vida”, com
momentos marcantes de sua carreira e
outras atividades profissionais, de lazer e
familiares.
Foram distribuídos souveniers do Jornal
Falando de Dança, além de bolo e doces
oferecidos por Madalena Bolos. E as damas desacompanhadas puderam dançar
bastante com a equipe de nove dançarinos do Baile das Rosas.

Espaço de Dança

NOVIDADE:
NOVAS
INSTALAÇÕES
NO ESPAÇO DE
DANÇA DA
AABB
TIJUCA!

Cristiano José Magela
Salgado
Danças
de Salão


AABB-Tijuca
R. Hadock Lobo 227
(sala do 2º andar)
2ª/4ª/6ªs feiras a partir das 18h
Tel. 2569-3222

Visite nosso site: www.cristianosalgado.com.br


AABB-Rio
Av. Borges de Medeiros 829
(salão granito) - Leblon
3ª/5ª feiras a partir das 18h
Tel. 2247-7422

R. S. Clemente 45 - bl. B - apto 407
Botafogo - Rio de Janeiro - 22260-001
email: zemagela@ig.com.br
Contato:

2246-4759 / 9728-8220
Rock
Tango
Bolero
Samba no pé
Samba de gafieira
Preparação corporal para cenas
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Circulando

Seguem alguns registros dos bailes de fim de ano que aconteceram após o fechamento da edição passada. (1) Pré-reveillon do baile da Graça no Passeio Público Café, onde também
foram comemorados os aniversariantes do mês de dezembro. (2) Ala VIP do baile, onde Graça Reis organizou mesa de frios e bebidas para grupo levado pelas duas guias turísticas
da foto. (3) Foto de Deinha, registrando o Baile do Branco de Cristiano Pereira. (4) Geraldo Lima no Baile do Branco do América, premiando o dançarino mais elegante.

(1) Pré-reveillon animadíssimo na Domingueira Bom Malandro (na foto das meninas do Arrasa no Blog, os organizadores Valdeci, Chris e Rodrigo); (2) Baile do Branco no Studio
de Dança Marquinhos Copacabana, comemorando os aniversariantes do mês, dentre os quais o da dançarina Elô (à direita da foto, ao lado da profª Luciana Santos e Marquinhos;
foto acervo Elô); (3) Baile da Paz de Carlinhos Maciel (o promoter ao centro, agachado); (4) No mesmo evento, Carlinhos entrega a Tv a cores a Edgard, o contemplado da noite.

(1) Manon e Maria Antonietta, na Estudantina Musical; (2) Ana Cláudia (ao centro) comemorando seu aniversário com amigos, no Baile da Graça dos aniversariantes do mês de
dezembro, na Churrascaria Gaúcha; (3) e (4) Leonor e Aragão com a equipe masculina e feminina do Domingos Dançantes, no baile de pré-reveillon; (5) Elza Moreira mostrando o
mouse pad da grife Falando de Dança, que ganhou por ocasião do happy hour de confraternização que organizou para a comunidade tangueira (foto abaixo).

(1) 1º Mega Baile organizado por Bernado na Estudantina, o último de 2008 (da
dir. p/ esq., Bernardo, Isidro, Aragão e Jorge); (2) No mesmo baile, muitos aniversários, como o da Anita (à dir. da foto), que reuniu familiares e amigos.

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO
NOVAS TURMAS EM MARÇO

MÉIER &
TODOS OS SANTOS

Rua Dias da Cruz 561 - Méier
(Clube Mackenzie)

dança de salão iniciante às 3ª e 5ª:
3 turmas( às 18:30, 19:30 e 20:30)
samba iniciante às 6ªs. (19:00 / 20:20)
samba intermediário 1 às 3s. (20:30 / 21:30)

turma infantil às 2ª e 4ª (17:40 / 18:30)
iniciante 1 às 2ª e 4ª (18:30 / 19:30)
iniciante 2 às 2ª e 4ª (19:30 / 20:30)
intermediário 1 às 2ª e 4ª (20:30 / 21:30)
samba iniciante 1 às 6ªs. (19:00 / 20:30)

baile de prática toda Sexta às 20:30h

novidade: aulas pela manhã às 3ª e 5ª (09:00 / 10:00)

2 AULAS +
MATRÍCULA
GRÁTIS

Visite nosso site: www.henriquenascimento.com.br
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QUARTA

Av. D. Helder Câmara 5759 - sobrado
(em fte. ao Norte Shopping)

Inf.: (21)3899-7767 / (21)9752-2207

AUDIÇÃO P/
BOLSISTAS

FEV
21:00h
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Circulando

Dois momentos do Baile da Amizade no Mackenzie: João de Quintino ao lado da
esposa Doracy e de Kátia, na comemoração do aniv. da bd Devaneios (13/01) e ao
lado do maestro da Orquestra Tupy, que tocou no 1º baile do ano (05/01).

Registro da última reunião, dia 07/01, com profissionais da dança para escolha de nomes a serem indicados pela categoria para cargos ligados à dança (atrás, Aragão ao lado de Helena Vieira, Lourdes Braga e Edézio Paz). Assunto abordado no editorial de nossa edição de janeiro.

(1) Congresso de Salsa na Escola Carioca de Dança, em foto do acervo de Rafael Oliveira: da esq. p/ dir., Anderson Mendes (Prof.), Andrea Elpidio (Org.), Rafael Oliveira (Prof.),
Karina Carvalho ( Prof.), Hervé ( Org.), Fernando Schellenberg (Prof.), Nayara Melo (Prof.) Gustavo Lilla (Prof.), Rodrigo Oliveira (Prof); (2) Baile do Carlinhos Maciel, do dia
14/01, comemorando o aniversário de Rosana Maciel (segunda da esq.); (3) No mesmo baile, o aniv. de Gerson Pit (ao centro da foto, de camisa branca).

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

Inf.: (0XX21)2547-0861

Dir.: Álvaro Reys R. Barata Ribeiro 271, sobrado - Copacabana - RJ

Casa de Dança Carlinhos de Jesus
Rua Álvaro Ramos 11 - Botafogo - RJ
tel (21) 2541-6186
www.carlinhosdejesus.com.br

Dança de Salão

N

A

DANÇAS DE SALÃO
bolero-fox(soltinho)-forró-tango-salsa
zouk-samba de gafieira-samba no pé
NOVIDADE: ballet clássico e flamenco

AD

EMIA DE DA

Ç

Alvaro’s Dance

AC

(1) Radialista Antônio Carlos (à fte), com Carlinhos Maracanã, João Roberto Kelly, Geraldo Lima, Roberto Reis e amigo, no baile da posse da nova diretoria do Helênico Clube, dia
17/01; (2) Parcifal mostrando o caneco da grife Falando de Dança, que ganhou no baile do Mauá de São Gonçalo; (3) Nova diretoria do Helênico, destacando-se o presidente Osmar
Frazão (1º da dir.) e vice Gilca Campos (2ª da dir.).; (4) Oficina do Samba 2009 superou as edições anteriores: mais de 200 inscrições, fora assistentes e professores, na Ac. Jimmy.

1 a aula

Bailes todas Sextas 19:00 e Sábados 20:00

Tijuca

Grátis.

Tel.: 3872-5264

Rua São Francisco Xavier, 266 - Sobrado
(Entrada pela Rua Paulo Souza)

www.luizvalenca.com.br

Prof. Pedrinho Alves
Petrópolis

Aulas particulares e em grupo

Rua do Imperador, 842, sobrado
Centro de Petrópolis - Cep 25625-010

Inf.: (24) 2244-8686 / 9223-0303

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
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SEGUNDAS
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, a partir das 18h, no Clube Mackenzie,
Méier, com música ao vivo. Org.
João de Quintino. Programação
de FEVEREIRO: (02) Rio New
Dance; (9) Devaneios; (16) Novos Tempos; (23) Estação Rio.
Inf. 9613-8079. Atenção: bailes
especiais também nos dias 13/02
(sexta) e 14/02 (sábado), com Bd
Novos Tempos.
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das
19:30 às 24:30, baile para casais,
dançarinos contratados e baileficha, organizado por Fátima e
Maria Luíza. Inf. 2541-8205 /
9453-5751.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir
das 18h, no Passeio Público Café,
Centro do Rio, com Bd Pérolas, e
agora com opção de dançarinos
pelo sistema de fichas. Na última
segunda-feira do mês, os aniversariantes do mês não pagam ingresso e ganham bolo. Pegue o cupom
de desconto no site do jornal ou
recorte o anúncio publicado nesta edição. Inf. 2549-9472 / 91359019.
Baile da Melhor Idade do Club Municipal
Todas as segundas, das 16 às 20h,
com banda ao vivo. Inf.: 25694822 ou www.club municipal.
com.br.
Dança de Salão no Carnaval, na
Gafieira Elite
Dia 23/02, segunda de Carnaval,
com música ao vivo e dj Paulinha
Leal, a partir das 16h. Inf. 94697579.
Dobradinha Aeroporto e Devaneios
no Clube Mackenzie
Será dia 23/03, em comemoração
ao aniversário da promoter Valéria
Barbosa (Aeroporto e Churrascaria Marlene). Vendas antecipadas
de mesa com desconto (veja anúncio na pág. 6). Inf. 2280-2356.
TERÇAS
Baile das Rosas
Toda 2ª terça-feira do mês, no

Amarelinho da Cinelândia, a partir das 19h, com Banda Pérolas,
sorteio e equipe de dançarinos.
Uma realização de Marlene Oliver. Próximo agendado: 10/02.
Inf. 3714-2329 / 9753-0260 /
9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança
Reinaldo Gonçalves, toda primeira terça-feira do mês, no Abrigo
Cristo Redentor, Centro de São
Gonçalo (em frente ao Sesc). Inf.
9741-8373.
Baile-ficha na Praça Seca
Todas as terças a partir das 14h,
com os instrutores do Projeto Dança Livre, na Mansão das Águas.
Inf. 8706-2894.
Encontro dos Amigos com dj Guisner
Baile de dança de salão na Maison
Sully, em Vila Valqueire. A partir
das 19h. Inf. 2453-0957.
Baile da Conceição da Bahia
Baile mensal (última terça) dos
aniversariantes do mês, na Ac. de
Dança Conceição da Bahia, na Tijuca, a partir das 18h, com música
ao vivo. Ingresso com direito a
bolo e petiscos. Inf. 2288-2087 /
9679-3628.
Tijuca Tênis Clube
Toda terça, baile de dança de salão com início às 16h, sempre com
banda ao vivo. Inf. (21) 32949300 / 2578-4361.
Dança de Salão no Carnaval, na
Gafieira Elite
Dia 24/02, terça de Carnaval, com
música ao vivo e dj Paulinha Leal,
a partir das 16h. Inf. 9469-7579.
QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico
Clube, em Copacabana, baile de
dança de salão a partir das 20h,
com dj Murilo e música ao vivo a
cada quinze dias. Inf.: 2295-6892
/ 8212-2969.
Dançando na Quarta
Todas as quartas, a partir de
16:30h, no América F. C., com
música ao vivo. Inf. 2569-2060.
Tardes dançantes do Cl. Canto do
Rio, Niterói
Todas as quartas, a partir das 15h,

com música ao vivo. Já agendado para fevereiro: (04) Silvinha
Chiozzo; (11) Luiz Cláudia & Cia;
(18) Pop Music; (25) Luizinho e
Cia. Inf. 2620-8018 / 2717-5023.
Happy Hour na Ac. Luciana Santos
Toda 2ª quarta-feira do mês, de
18 às 22h, no Centro do Rio, com
dançarinos. Inf.: 2257-0867 /
9986-7749.
Almoço Dançante no Cl. Monte Sinai, Tijuca
Toda primeira quarta-feira do mês,
com equipe de dançarinos, buffet
com tudo incluído (inclusive chope) e conjunto Hélio Silva. Próximo será dia 04/02, das 12:30 às
18h, com o tema “Baile de Máscaras”. Organização Lourdes e Sandra. Veja anúncio na página 5.
Faça sua cabeça! Baile temático de
Carlinhos Maciel, no Olympico
Será dia 18/02, com premiação
para o melhor enfeite de cabeça
(veja detalhes no anúncio da página 2). Música ao vivo e dj Murilo.
Inf. 2295-6892 / 8212-2969.
Noite do Bolero em S. Gonçalo
Será dia 08/04, no Clube Esperança, a partir das 16h, com dobradinha Orquestra Pingos e Gotas e
Conjunto Aeroporto. Veja anúncio na página 9.
QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na
Academia Alvaro’s Dance, em
Copacabana, a partir das 22h. Inf.
2547-0861.
Aula-baile no CDAC
Toda última quinta-feira do mês.
A entrada é um prato de salgado e
um quilo de alimento não perecível para doação. Inf. 3391-7530.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 19h,
na Churrascaria Gaúcha, Laranjeiras, com música ao vivo. Última
quinta: aniversariantes do mês não
pagam ingresso e ganham bolo.
Opcional: dançarinos pelo sistema de fichas. Pegue o cupom de
desconto no site do jornal ou neste
jornal (pág.5). Bandas programadas para fevereiro: (05) Status;
(12) Paratodos; (19) Status; (26)
Paratodos. Inf. 2549-9472 / 91359019.

Dançando na Cinelândia
Baile com muito swing e balanço,
para ouvir e dançar, organizado
por Geraldo Lima, todas as quintas, no Amarelinho da Cinelândia,
a partir das 19h, com o Grupo
Bossa Seis e artistas convidados.
Especial dia 05/03: comemoração
de um ano de baile. Inf. 25272300.
Baile Light
Baile do meio-dia do Espaço X
de Stelinha Cardoso no Centro
do Rio, ingresso popular, todas
as quintas-feiras, 12h. Inf. 81660404 / 2223-4066 / 8778-4066.
Coquetel Dançante na Tijuca
Evento organizado por Terê Freitas uma vez por mês, das 15 às
19h, no Botequim Vaca Brava,
com dançarinos. Próximo agendado: dia 19/02, com Hélio Silva.
Inf. (21) 2208-0043 / 9781-5120.
SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores
contratados pela Academia da Tia
Neide. Itaperuna F. Clube, em Itatiaia, Duque de Caxias. Inf. 36531560 / 9154-9170.
Baile-Ficha na Academia Jimmy
Toda Sexta, no Catete, das 19h às
22:30h. Especial baile dos instrutores na primeira sexta do mês e
aniversariantes do mês toda última
sexta-feira do mês. Org. Regina
Vasconcellos. DJ Viviane Chan.
Inf.: 2252-3762 / 8117-5057.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola
Carioca, na Tijuca, agora com trio
de forró ao vivo. Na segunda sexta-feira de cada mês. Inf. 22881173.
Dança de Salão em Todos os Santos
Toda sexta-feira, das 20 às 24h, no
Studio de Dança Henrique Nascimento, em Todos os Santos. Inf.
3899-7767 / 9752-2207.
Baile de Dança de Salão da Ac. Luiz
Valença
Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz Valença, na Tijuca, a partir das 19h
(na 2ª sexta, dj Pedro Pedrada, nas
demais, dj Luiz Valença). Inf.:

3872-5264.
Festa da Vavá no CIB
Músicas dançantes e flash backs,
org. por Vavá, toda sexta, a partir das 20h, no CIB, Copacabana,
com TriniDance e dj Dinho tocando o melhor dos anos 70-8090. Inf. 2507-6538 / 8116-0892 /
2549-9702.
Baile no Espaço X de Stelinha Cardoso
Baile da academia, no Centro do
Rio, das 18 às 22h, em comemoração aos aniversariantes do mês.
Toda última sexta-feira do mês,
com mesa de petiscos da tia Norma. Inf. 8166-0404 / 2223-4066 /
8778-4066.
Baile de dança de salão na casa de
shows Rio Sampa, Nova Iguaçu
Todas as sextas, das 17:30 às
21:45, com Bd Emoções e Conjunto Aeroporto. Aula grátis incluída
no ingresso, das 16:30 às 17:30h.
Dançarinos contratados pela casa.
Na última sexta do mês, aniversariante ganha entrada franca, brinde e bolo. Inf. 2667-4662.
Bailes da Cia Marinho Braz
Em Laranjeiras, toda primeira
sexta-feira do mês, dois ambientes (dança de salão e forró) com
dançarinos (fichas grátis). E toda
última sexta-feira do mês, baile
comemorando os aniversariantes
do mês. Inf. 2205-0118.
Baile C.D.Carlinhos de Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, a partir das 18h. Inf. 25416186. Especial dia 06/02: comemoração do aniversário da profª
Verinha Prieto.
Bailes da Ac. Cristiano Pereira,
Bonsucesso
Todas as sextas, em salão com
ar condicionado, na academia de
Bonsucesso, a partir das 19h. Inf.
3868-4522.
Dançando na Praça
Projeto comandado por Conceição
da Bahia, consiste em bailinho
com apresentações, na Praça Lamartine Babo, na Tijuca. Na segunda sexta-feira do mês, a partir
das 18h, se o tempo permitir. O
projeto está aberto a profissionais
e academias que queiram participar do evento. Inf. 2288-2087 /

9679-3628.
Dançando no Sesc do Engº de
Dentro
Na segunda sexta-feira de cada
mês o Universo da Dança amantes
da Arte organiza um happy-hour
no Sesc do Engº de Dentro, a partir das 19h (exceto em fevereiro,
por motivos de obras no local).
Inf. 8142-5371.
Almoço Dançante no Monte Sinai
Evento mensal organizado pelo
prof. Alexandre Nurck, com dançarinos, buffet e bebidas (inclusive chope). Será dia 13/02 (veja o
anúncio na pág. 4).
Baile de Máscara e de ficha
Baile temático organizado por Regina Vasconcellos, em seu evento
das sextas na Ac. Jimmy. Veja detalhes no anúncio da pág. 2. Será
dia 20/02, com dj Viviane Chan.
Inf. 2252-3762 / 8117-5057.
Baile Especial no Irajá A.C. com
Banda Novos Tempos
Será dia 13/03, a partir das 19:30h,
comemorando o aniversário da
dançarina Zuila Portela e o aniversário e dez anos de dança do
prof. Fábio Silva. Inf. 7866-3255
/ 9379-1827. Veja também o anúncio da pág. 9.
Baile de Angela Abreu em homenagem às mães
Será dia 08/05, no Irajá A. C.,
com Os Devaneios. Detalhes no
anúncio da pág. 7. Inf. 3017-0953
/ 9973-1408.
SÁBADOS
Baile no Espaço de Dança Sheila
Aquino e Marcelo Chocolate
Com dj Leo Pers. Primeiro sábado: dança de salão. Terceiro
sábado: samba de gafieira. Acesse
a programação de aulas e eventos especiais e imprima cupons
de desconto dos bailes na página
www.doisemcena.com. br /espacodedanca/bailes. Inf. 2245-6861
/ 7899-8273.
Baile-Ficha em Copacabana
Todo sábado, a partir das 19h, no
Studio de Dança Marquinhos Copacabana. Inf. 2256-1956 / 25487785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de

Studio de Dança Marquinhos Copacabana
Tel.: (21)2256-1956 e 2548-7755
Av. N. Sa. Copacabana 427 - gr. 302/303 - Rio de Janeiro - RJ

www.marquinhoscopacabana.com.br - email: marquinhoscopacabana@globo.com

AULAS - SHOWS - EVENTOS
Tels. (21) 2556-7765 / 9629-3072

www.bobcunhayauryapires.com
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Universo da Dança Amantes da Arte
Dir.: Cláudio Almeida - Carolina Leão - Jailson Marinho

Méier:

R. Dias da Cruz, 638 - sala 205
Engº de Dentro:

R. Catulo Cearense, 26

Av. Amaro Cavalcanti 1661 (Sesc)
Inf. (21) 8142-5371 / 2485-7277 - professorclaudioalmeida@yahoo.com.br

Patrícia & Javier Amaya
TANGO - VALS - MILONGA
Aulas Individuais e em Grupos
Todos os níveis

(21)2225-0887 / 9954-0491
queseyorj@yahoo.com.br

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado
Sábados: baile de ficha, início 19:00h

2009 REINALDO GONÇALVES
Escola de Dança

PROGRAMAÇÃO NO SESC DE NITERÓI

Dança de salão: 4ª feira - 17:30/19:00h ; Sábado - 13:00/15:00
(iniciante); 15:00/17:00 (intermediário)
Ritmos quentes (zouk - salsa - forró): 4ª feira - 19 às 21h

Tel: 2719-9119 / 2701-9293 / 2601-3401 / 9741-8373

Barreto - Niterói

Studio
Sandra Lopes

S

Rua Dr. March 26 (Barreto Social Clube)

Samba - Soltinho
Forró - Bolero
Aulas em grupo
ou individuais
Inf. (21) 3989-3949
8884-4331 / 9284-0801

email:
carvalho.ademir@uol.com.br

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
salão com Sheila Huertas; no segundo sábado, dança de salão com
dj Jorge Henrique; no terceiro sábado todos os ritmos de salão com
dj Kadu Vieira; no último sábado,
dança de salão comandada pelos
profs Oswaldo Albarelli e Zila
Correa. Sempre a partir das 20h.
Inf. 3872-5264
Baile da Academia Jimmy de Oliveira, Catete
Todos os ritmos de salão, a partir
das 21h, com os melhores djs da
cidade! Inf.: 2285-6920.
Milongas Bello Tango Produções
Bailes Bellinho, Bello Tango e
Milonga Real, org. Aparecida Belotti. Inf.: 9982-3212.
Tango na Escola Carioca
Baile de tango no primeiro sábado do mês, na Escola Carioca
de Dança, a partir das 21h. Inf.:
2288-1173.
Zouk Mix Hall
A partir das 22h, no Núcleo de
Dança Renata Peçanha, no Centro do Rio, festa mensal de zouk.
Próximo: a confirmar. Inf. 22211011 / 9879-1502 / 8882-8950.
Baile de Dança de Salão no CDAC
Baile quinzenal com todos os ritmos de salão, a partir das 21:30h,
em Vila da Penha. Próx.: acesse
www.alex dancarino.com.br. Inf.
3391-7530 / 9769-4272.
Tarde Dançante Helênico A. Clube
Todo sábado banda ao vivo a partir das 15:30h. Inf. 2502-1694 /
2502-6752 / 2520-0402.
Baile da Associação Atlética Vila
Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo,
das 19 às 23h, em Vila Isabel. Inf.
9979-9397.
Baile da Ac. de Dança Mackenzie
Todo sábado, a partir das 19h,
no salão da academia do Clube
Mackenzie. Org. Henrique Nascimento e Genilson. Inf. 97522207.
Baile do Centro de Dança Valqueire
Todo primeiro sábado do mês, na
Praça de Alimentação do shopping Point Center, em Valqueire
(entrada franca). Inf. 2453-1880
/ 3833-1220.
Baile-ficha no Méier.

Todo o primeiro e terceiro sábado do mês o Espaço Universo da
Dança Amantes da Arte (anúncio
na pág. 16) organiza baile-ficha
em seu espaço no Méier. Inf.
8142-5371.
Gafieira do Méier
Baile organizado por Henrique
Nascimento, dia 07/02, no Clube Mackenzie (veja detalhes no
anúncio da pág. 6).
II Mega Baile na Estudantina Musical
Dobradinha Novos Tempos e Brasil Show, repetindo o sucesso da
primeira edição. Será dia 14/02,
das 18h às 4h, com a decoração
temática “Baile do Havaí”. Inf.
com Bernardo (2771-1622 / 93990646). Mais detalhes no anúncio
da pág. 2 (cujo recorte dá direito
a desconto no ingresso).
Dança de Salão no Carnaval, na
Gafieira Elite
Dia 21/02, sábado de Carnaval,
com música ao vivo e dj Paulinha
Leal, a partir das 16h. Inf. 94697579.
Baile do Cícero em Niterói
Próximos agendados: dia 14/03,
com Orquestra Pingos e Gotas; e
dia 23/05, com Orquestra Commander. No CSSERJ, Barreto,
Niterói, com desconto para compra antecipada de mesas (veja detalhes no anúncio da pág. 2).
7º Baile dos Arianos
Será dia 11/04, a partir das 19h,
na Casa de Viseu. Serão 5 horas
de baile com a Bd Paratodos. Inf.
9238-3350 / 9182-9704. Veja
também o anúncio na pág. 6.
DOMINGOS
Estangostoso
Na academia Jimmy, no Catete,
baile mensal de tango organizado
por Márcio Carreiro, a partir das
19h (sempre no 3º domingo do
mês). Inf.: 2285-6920.
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às
23h, na Academia Alvaro’s Dance,
em Copacabana, org. Bob Cunha
e Aurya Pires. Inf. 2556-7765 /
9629-3072.
Domingos Dançantes no Olympico
Clube

Todos os domingos a partir das
20:30h, organizado por Glorinha e
Emília. Com o Grupo Trinidance
e dj Murilo. Recorte o anúncio
publicado nesta edição e obtenha
desconto no ingresso. Inf. 99790057 / 9772-2051 / 2553-3600 /
2560-6276
Domingueira Bom Malandro
Na Sinuca e Gafieira Lapa 40
graus, com uma grande banda a
cada domingo. Org. Valdeci de
Souza, Rodrigo Marques e Chris
Brasil. Bandas programadas para
MARÇO (em fevereiro não haverá evento devido a obras de
ampliação do local - veja matéria
na página 5): (01) Novos Tempos;
(08) Brasil Show; (15) Paratodos;
(22) Bossa Seis (29) De Primeira. Inf. 9972-4008 / 9618-5176 /
8133-9508. Mande um email para
lapabommalandro@gmail.com
e peça para fazer parte da lista
amiga (informe onde pegou esta
dica), obtendo bom desconto no
ingresso.
Domingueira Democrática
Todos os domingos, a partir das
20h, no Clube dos Democráticos,
no Centro do Rio, com banda ao
vivo. Inf. 2252-4611.
Domingueira do Clube Canto do
Rio, Niterói
Todos os domingos, a partir das
18h, com banda ao vivo. Já agendado para fevereiro: (01) Pingos
& Gotas; (08) Aeroporto; (15) Devaneios; (22) Carnaval. Inf. 26208018 / 2717-5023.
Domingueiras do Club Municipal
Todos os domingos, na Tijuca, almoço dançante, das 13 às 19h, com
banda ao vivo. Inf.: 2569-4822 ou
www.club municipal. com.br.
Domingueira da Paulinha na Gafieira Elite
Sempre a partir das 19h, com dj
Paulinha Leal. Atenção para os
bailes já agendados: 08/02 - 08/03
- 22/03 - 05/04 - 19/04 - 03/05 17/05 - 31/05. Inf. 9469-7579.
Festa temática de fevereiro do Domingos Dançantes, no Olympico
Club
O tema será “Dançando na folia”
(traje a fantasia não obrigatório,
porém concorrendo a premia-
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ções). Dia 22/02, a partir das
20:30h. Com o Grupo Trinidance
e dj Murilo (veja anúncio na pág.
9). Inf. 9979-0057 / 9772-2051 /
2553-3600 / 2560-6276.
Dança de Salão no Carnaval, na
Gafieira Elite
Dia 22/02, domingo de Carnaval,
com música ao vivo e dj Paulinha
Leal, a partir das 16h. Inf. 94697579.
Orquestra Tupy no Cl. S. Critóvão
Imperial
Especial Domingueira Imperial,
dia 15/03, a partir das 17h, com a
grande Orquestra Tupy. Desconto para convites antecipados. Inf.
2527-2300. Veja também o anúncio da pág. 3.
Baile de aniversário da Cia Henrique Nascimento
Será comemorado dia 22/03, em
baile no Mackenzie, a partir das
19:30h (veja detalhes no anúncio
da pág. 9).
OUTROS
EVENTOS:
I Maratona Carioca de Bailes Bom
Malandro
Será em fevereiro, com acesso a
vários bailes durante uma semana
(veja matéria na pág. 5). Inf. 98564641 / 7860-6792.
Festival de Bandas da Domingueira
Bom Malandro
Postergado para fins de março, início a combinar, devido ao atraso
nas obras de ampliação do espaço. Portanto, ainda há tempo para
incrições. A banda melhor classificada será incluída no casting
do evento. Inscrições clicando
no banner da página do jornal na
web. Inf. 9856-4641 / 7860-6792.
Programa de Férias “Emagreça
Dançando”
Janeiro e fevereiro, no Clube Mackenzie, Méier, 2 meses de aulas à
tarde e de noite, com acompanhamento de nutricionaista e alongamento com profissional do CREF,
com aulas de forró, salsa, zouk e
samba no pé direcionada para a
queima de calorias. Org. Studio
de Dança Henrique Nascimento.
Inf. (21) 2269-0082 / 9752-2207.

Cursos de Verão Carioca MIX
De 5/01 a 13/02, na Escola Carioca de Dança, na Tijuca, aulas e
bailes de todos os ritmos.
I Encontro Carioca da Dança
De 16 a 19/02, workshop de todos
os ritmos, com professores renomados, na Escola Carioca de Dança, na Tijuca (veja a programação
em www.escolacarioca.com.br).
Ilha do Zouk
De 18 a 21/04/09, o melhor do
nosso zouk na ilha mais linda do
Brasil. Quatro dias de aulas de
zouk, bailes, passeio de barco,
mergulhos e trilhas. Org. Alex
de Carvalho. Veja os detalhes no
anúncio da pág. 10.
15º Workshop de dança na Pousada A Marca do Faraó
Será entre os dias 17 e 19 de abril.
Veja o anúncio na página 2 desta
edição.
Workshop de Forró para profissionais e nível avançado
Será em julho de 2009, na cia
Marinho Braz, em Laranjeiras.
Conheça o trabalho de Marinho
Braz vendo as postagens no site
do jornal Falando de Dança ou
acessando o site da Cia, www.cia
marinhobraz. com.br.
PROGRAMAÇÃO
DAS
BANDAS PATROCINADORAS:
TriniDance
Animando as noites de Copacabana: toda sexta, na Festa da Vavá,
no CIB, e aos domingos no “Domingos Dançantes” de Glorinha
e Emília, no Olympico Club. No
site do jornal Falando de Dança,
assista a clipes de nossas apresentações (link ‘roteiro das bandas’).
Inf. 9854-9827.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr.
José – ou www.conjunto aeroporto.mus.br. Programação de fevereiro: (1) Bombeiro; (2) Imperio
Serrano - Entrada Franca; (6)
Riosampa; (7) Monte Sinai; (8)
Canto do Rio; (9) Municipal; (13)
Riosampa; (14) Mackenzie; (15)

17

Emporio de S. João de Meriti; (18)
Churrascaria Marlene -Bale de
Mascara; (19) Elandre; (20) Baile
do Havai Rotary de Caxias; (27)
Riosampa; (28) a confirmar.
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 /
2201-9446.
Programação de fevereiro já agendada: (8) Democráticos; (13) Mackenzie; (14) Estudantina; (15)
Marinha V. Carvalho; (16) Mackenzie; (28) Helênico.
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 34774308; 2464-1190; 3359-6753;
7862-0558 id:83* 67257. Programação já agendada para fevereiro
(sujeita a alterações):
(01) Democratico; (06) west show;
(07) Helênico; (07) Estudantina;
(08) CBSM; (12) Chur. Gaúcha;
(14) Mega Show; (15) Lapa 40;
(17) Aniv. Carlos Bolacha; (20)
West Show; (21 a 24) Evento de
Carnaval pela Riotur; (26) Gaúcha; (27) Fluminense (Baile do
Valdeci); (28) Mega Show.
Banda Brasil Show
Inf. 9988-9606 / 3279-8471 (Bugaty). Programação já agendada
para fevereiro: (1) Grêmio de R.
Miranda; (2) Castelo da Pavuna; (7) Mega Show; (8) Lapa 40
graus; (9) Castelo da Pavuna; (13)
West Show; Mackenzie; (14) Estudantina; (15/2) Sesc de N. Iguaçu; (16) Castelo da Pavuna; (18)
Irajá A. C.; (27) West Show.
Atenção: datas sujeitas a alterações. Sugerimos ligar antes de
sair para o programa.
Ao fazê-lo, informe ao organizador onde viu sua programação,
ajudando-nos a comprovar a utilidade desta seção.
Veja no site do jornal:
-as dicas atualizadas da semana
-nossas coberturas fotográficas
dos eventos aqui anunciados
-cupons de desconto oferecidos
por nossos patrocinadores
-entrevistas, reportagens

Botafogo

R. São Clemente 155

tel. (21) 3286-0065

email: contato@brgdanca.com.br
Banda

NOVOS
TEMPOS
(21) 9641-5474
9727-2195
2201-9446
CONJUNTO

AEROPORTO
O MELHOR SHOW DO MOMENTO
Inf. Valéria ou José, nos tels.

(21) 2280-2356 / 9994-5580
www.conjuntoaeroporto.mus.br

TRINIDANCE

Veja nossa
programação no
roteiro dos bailes
Contato:
(21) 9854-9827
(Marquinhos)
(21) 2542-6012
(21) 7838-9788
(Matrix Produções)
www.trinidance.com
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Mensagens dos leitores
Gostaria de parabenizar
pela excelente matéria
da Myriam Martinez
(“Cadê o glamour da
dança de salão?”, ed.
jan/09). Ninguém tocou
tão bem no assunto como
ela. Em poucas mas sábias palavras ela foi clara e objetiva. Serviu não
só pra os frequentadores
de bailes como também
para alguns professores
e profissionais da área,
pois tais atitudes muitas
vezes são executadas pelos próprios. E também é
uma forma de conscientizar a nós, grandes admiradores do prazer de
fazer dança de salão. Tomei a liberdade de fazer
um resumo e distribuir
na academia da qual faço
parte, para que as pessoas absorvam melhor o
conteúdo e passem a colocá-lo em prática.
Cordialmente,
Deise Pontes
Escola de Dança

Obituário
Reinaldo Gonçalves
(por email)
..........
Meu nome é Nádia e
moro em Irajá gostaria de
saber se vocês conhecem
alguma escola de dança
de salão que dê aula aos
sábados, pois faço faculdade de Marketing e o
dia que me sobra para o
lazer é só realmente aos
sábado. Pode ser Madureira, Penha, Olaria ou
bairro das redondezas.
Nádia Alves dos Santos
(por email)
NR: Agradecemos o contato Nádia, mas temos
por norma não fazermos
indicação de academia.
Sugerimos consultar nossas páginas, onde você
poderá encontrar várias
opções a respeito.
..........
Leonor e Aragão. vim
deixar o meu abraço e
desejar a vcs um ano de
2009 com muita paz,
saúde e realizações. Pa-

rabéns pelo excelente
trabalho de divulgações
de bailes neste lindo
site e no jornal Falando de Dança. Desejo a
vcs muito sucesso e que
Deus os ilumine sempre, para continuarem a
prestar esse serviço de
GRANDE importância
à comunidade da dança
de salão, não só no Rio
mas também para todo o
território nacional.
Elza Moreira
Momentos de Tango
(livro de visitas)
..........
Desejamos à toda equipe
do Jornal Falando de dança um ano lindo,repleto
de realizações. São os
votos da Banda Paratodos!
Maria Blasquez
(livro de visitas)
..........
Leonor, obrigado por
tudo que vc faz pela dança.
Carlos Cat

(livro de visitas)
.........
Gostei muito do seu
blog, é bem completo e
já o adicionei ao meu.
Quando puder, faça uma
visitinha ao meu tambem: educacaopeladanca
blogspot com. Continue
assim, seu blog está muito bem elaborado.
Flávia Vieira
Cataguazes, Minas Gerais (livro de visitas)
.........
O jornal on line Falando de Dança é para mim
uma das maiores publicações do gênero. Seriedade, responsabilidade e
muita informação para
os amantes da dança. Parabéns.
Jacytan Melo Produções
(livro de visitas)
..........
Esse blog é show. Parabens!
Rafhael Biazzi
(livro de visitas)

Comunicamos à comunidade de dança carioca o passamento do
dançarino Carlos Vinicius Martins de Oliveira. Os amigos convidam para a missa de
um mês, que será realizada no dia 04/02/09
às 9:00h, na Igreja da
foto: Leonor Costa
Matriz Nossa Senhora
da Glória, no Largo do Machado.
Mensagem para esta seção?
a) por email (contato@ jornalfalandodedanca. com.
br);
b) por fax (0xx-21-2535-2377);
c) por carta (veja o endereço no expediente);
d) por mensagem deixada em nosso livro de visitas, no
site do jornal, www. jornalfalandodedanca.com.br.
..........
Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja como no parágrafo anterior) que lhe encaminharemos um exemplar com os dados de cobrança (R$ 42,00 por ano, para
receber todo mês seu exemplar em casa!).
..........
Divulgação em nossos espaços (jornal, blog, site)?
Fale com Aragão: (21) 2551-3334 ou 9202-6073 ou
9519-6565.

EXPEDIENTE: Diretoria: Anderson Gomes / Antônio Aragão / Leonor Costa; Conselho Editorial: Antônio Aragão, Leonor Costa e Fátima Mendonça; Jornalista Responsável: Fátima Mendonça (MTPS-22.132); Jurídico: Edil Murilo (OAB-RJ 52.925); Editoração: Leonor Costa; Fotografia: Antônio Aragão e Leonor Costa; Fax/gravação
de recados: (21) 2535-2377; Atendimento pessoal: (21) 2551-3334 / (21) 9202-6073 / (21) 9519-6565; Email: contato@ jornalfalandodedanca.com.br; Página na Internet:
www.jornalfalandodedanca. com.br; Novo endereço: Rua Joaquim Silva 11 sala 408, Lapa, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20024-110; Fechamento da edição: dia 20 de cada
mês; Distribuição: a partir do dia 1º do mês seguinte; Pontos de distribuição: eventos de dança em geral; academias de ginástica, ballet e dança; bancas de jornais e estabelecimentos comerciais conveniados; Assinatura: 12 exemplares/ano (1 por mês) R$ 42,00. As matérias assinadas são de responsabilidade de seus respectivos autores,
colaboradores deste informativo. Proibida reprodução de artes e matérias sem autorização expressa deste informativo, sob penas da lei. Órgão informativo da comunidade
de dança, distribuição dirigida.

SAPATOS PARA DANÇA DE SALÃO

Amaro

(verniz, camurça, pelica, salto acrílico)

tel. (21) 2205-0095 / 9625-9012 / 9485-7911
R. Pereira da Silva, 800 - Laranjeiras - RJ

Madalena

Bolos
Bolos
Bolos

Informações &
Encomendas:
2574-9544
8134-9443

SINDICATO DOS
PROFISSIONAIS
DA DANÇA
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
AV. PRES. VARGAS 583b
SALA 2206
CENTRO - RIO
TEL. (21)
2224-5913 / 2531-7541

Foto & Filmagem Digital

Dança de Salão
Foto-Jornalismo
Publicidade
Produtos
Direção: André Lima
Shows
Artistas
Books
Casamentos
Aniversários

( 021 ) - 2709-7758 ou 9721-7797

W.N.
W.N.
W.N.
W.N.

Dança de Salão
para crianças
8 a 13 anos
Na Academia Jimmy
de Oliveira, com

Walter
Negrão

Academia de Dança Conceição da Bahia

Rua Barão de Mesquita 402A - Tijuca

Danças de salão* - bailes - passeios
Tenha a melhor
recordação da
sua festa!

*Mencione este anúncio e ganhe
um mês grátis na turma iniciante

Inf.: (21) 2288-2087 / 9679-3628

Aluguel de telão
Projeção em tempo real
CD com fotos grátis
Trabalhamos com filmagens

Informações:

9501-5852
Mensalidade:
1 kg de
alimento
não
perecível
Horário:
toda segunda
às 17h

Walter Negrão
Professor - Coreógrafo
Personal Dancer

Inf.: (21) 7859-3133
ID 87*29297
(21) 8647-6819
(21) 4104-1140

úcleo de Danç a
N

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

Pe anha
Renata

R. Visc. do Rio Branco 14
sobrado - Centro - Rio
www.renatapecanha.com.br

Inf. (21) 2221-1011 / 9879-1502 / 8882-8950

Todos os ritmos de salão, inclusive
tango, forró, salsa e zouk
Dança do ventre e Yoga
Trabalhamos equilíbrio, postura,
coordenação motora e musicalidade

Salão com ar
condicionado

Profissional da Dança de Salão e Coreógrafo

Inf.: (21) 3868-4522

R. Cardoso de Moraes 250
Bonsucesso

Com este anúncio

1º MÊS
GRÁTIS
Em qualquer turma,
de qualquer nível (em março)

Com este: uma aula e matrícula grátis

R. Bento Lisboa 64 - Catete

Inf. 2245-6861 - 7899-8273

TURMAS PARA CRIANÇAS E MELHOR IDADE - TURMAS HOR. ALMOÇO

Centro de Dança Valqueire
Pelo prazer de dançar...

DANÇA DE SALÃO
Às terças e quintas-feiras:
zouk e salsa: às 19h
dança de salão: às 20h
forró: às 21h

Av. Meriti 1600 - Vila da Penha

Temos outras modalidades de
dança, consulte nosso site

Inf. 2453-1880 / 3833-1220

R. Luís Beltrão 160 - cobertura
Shopping Center Point - Vila Valqueire
www.centrodedancavalqueire.com

Prof. Fábio Silva
Baile de Dança de Salão
Todo 1º Sábado do mês
Entrada franca

CONHEÇA O MELHOR DA DANÇA DE SALÃO
NO CENTRO DO RIO (manhã/tarde/noite)

NOVOS CURSOS

Mais que um DJ: é a

GUISNER PRODUÇÕES
Informações:
(21) 2269-1332
(21) 2594-6368
(21) 9732-3594
(21) 9946-7159
Nextel (21)7831-4089
ID: 8*36321
guisner@globo.com

Temos tudo para
animar sua festa!

Mais detalhes em
www.guisnerdj.com.br

EM FEVEREIRO - SAMBA NO PÉ com
STELINHA CARDOSO
AOS SÁBADOS - para iniciantes
DANÇA DE SALÃO com
ROSANGELA PINHEIRO
SALSA com NAYARA MELO e
FERNANDO SCHELLENBERG
FORRÓ com MARINHO BRAZ

2223-4066

espacox@stelinhacardoso.com.br
Av. Marechal Floriano, 42 - sobrado - Centro

Realizamos milongas
há 12 anos
Informações:
(21) 9982-3212

REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO
134 ANOS DE TRADIÇÃO

ATENDENDO A BOEMIA CARIOCA
ENTREGAS EM DOMICÍLIO
R. Dr. Francisco Portela, 415
(em frente ao CIEP Paraiso) - SG

(21) 2607-7777 / fax:2607- 6691

Aprenda a dançar em casa
com

BOLERO
SAMBA
SALSA
E MUITO
MAIS!

JAIMEARÔXA

Compre seu DVD
com Inácio

Tel. (21) 2247-3458 / 9641-3499

email: inaciocj@gmail.com
Ou na lojinha da Escola:
R. S. Clemente 155 - fundos - tel. 2286-4171
Telefone da Escola: (21) 3563-4695 (das 10:00 às 22:00h)
RiFc Integrada

Quem
Dança
usa!

www.capezio.com.br

CJ05

CJ11

CJ12

RESTAURANTE

TEL (21) 2556-0799 / 2556-0229

R. Marquês de Abrantes 18 - loja - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

