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ANIVERSÁRIO DOS 40 ANOS
DO CONJUNTO AEROPORTO

Saiba um pouco sobre a história da banda, que comemorará
a data em grande baile dia 05/09, a partir das 21h, no Mackenzie
foto: André Lima

II MARATONA
CARIOCA DE
BAILES

11-19 JUL

Nas pág. 14 e 15,
últimas informações
sobre este evento!

Especial:
Ano da França no Brasil

É muito mais bossa
Sáb - 15 AGO - na AABB
Cristiano Salgado
promove o encontro da
bossa nova com a dança
de salão, em baile na
AABB-Rio, com Banda
Novos Tempos,
dançarinos e show
com Pery Ribeiro

Glamour
ingressos esgotados e
sucesso de público
fazem Álvaro Reys
estender a temporada
de seu novo espetáculo
de dança, “Glamour”

CIB - Barata Ribeiro, 489 - Copacabana

Bolero
Samba
Tango
Forró
Salsa
Zouk
Lindy Hop

BAILE JULINO EM

BANDA VERSO E PROSA
Muito forró com cortinas de
dança de salão e zouk

CABO FRIO

Barraquinhas com comidas típicas
Brincadeiras e Quadrilha

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB
Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023

Quartas dançantes (15h)
01/07 - Kiko e Alex
08/07 - Pop Music
15/07 - Luizinho & Cia
22/07 - Narciso Show
29/07 - Bonanza

Domingueiras (19h)
05/07 - Pingos e Gotas
12/07 - Paratodos
19/07 - Holliday
26/07 - Resumo

SÁB - 04 JUL - 22h

Realização:

**traje típico não obrigatório**

Apoio:

Clube Musical Santa Helena
R. 13 de Novembro 282 - Centro - Cabo Frio
Apoio:

Res. de mesas: (22) 2644-3233 / 9271-6398

TERÇA - 07 JUL - 19 às 0h

t. 2558-2558

BANDA PARATODOS

Show de quadrilha caipira profissional

Equipe de dançarinos
(sistema de ficha - coord. Regina Vasconcellos)

Informações:
(21) 9745-2305

arte e divulgação: jornal falando de dança

foto Gaúca by Maria Blasquez

Realização: Flávio Marques e Manon

Uma organização voltada para o sucesso de seu evento
Casamentos - Festas Infantis - Formaturas - 15 anos
Realizando todo tipo de eventos
com criatividade e exclusividade
ORGANIZAÇÃO E ASSESSORIA DE EVENTOS

Inf. (21) 2290-1586 / (21) 9540-3717

Conheça nossa
programação
das sextas!
Ampla pista
de dança
Salão refrigerado
Estacionamento
próprio

16:30 / 17:30 - baile-aula
incluído no ingresso do baile
17:30 / 21:45 - baile de dança
de salão com duas bandas:
03/07 - Banda Emoções
Banda Status
10/07 - Banda Emoções
Banda Status
17/07 - Banda Emoções
Conjunto Aeroporto
24/07 - Banda Emoções
Conjunto Aeroporto
31/07 - Banda Emoções
Conjunto Aeroporto

Baile dos
aniversariantes
na última Sexta
do mês,
Rodov. Pres. Dutra - km 177
com bolo e
N. Iguaçu - Inf. 2667-4662
brindes

MÁRCIO THADEU

www.marciothadeu.com - email: thadeumpb@gmail.com

BAILE JULINO NA CHURRASCARIA
GAÚCHA
Rua das Laranjeiras 114

SHOW DE LANÇAMENTO
DO CD “NEGRO CANTO”

UMA HOMENAGEM AOS
COMPOSITORES
NEGROS DA MPB, COMO
NELSON CAVAQUINHO,
LECI BRANDÃO,
LUPICÍNIO RODRIGUES,
PAULINHO DA VIOLA E
ARLINDO CRUZ

08 JUL
QUA - 19h

Cais Cultural - R. Sacadura Cabral 63 - sb - Centro - RJ
Couvert: R$ 15,00 - Inf. 2223-4544

ÀS
QUINTAS

ÀS SEXTAS

Academia
Jimmy de Oliveira
Rua do Catete, 112
2º andar - Catete
Início às 19h

Opcional no
Baile da Graça
Churrascaria Gaúcha

BAILES DE
FICHA

Dj Viviane Chan

R. Laranjeiras 114
Laranjeiras - Início às 19h
com Banda e dj

ÀS QUARTAS

Opcional no Baile do Renato Ritmus
Estudantina Musical
Pç. Tiradentes 79-81
Início às 18h
Dj Renato Rimus

CSSERJ

By Regina Vasconcellos
Cada vez mais perto
de você!

INFORMAÇÕES:

2252-3762
8117-5057
Promoter:
Regina Vasconcellos
regina-vasconcellos@hotmail.com

arte: www.jornalfalandodedanca.com.br

BARRETO - NITERÓI

1º Desafio de dançarinos Rio / Niterói / São Gonçalo

Sáb - 12 Setembro - 20H.

ANO 2 - Nº 21
JULHO / 2009

3

Destaque de capa

Conjunto Aeroporto comemora 40 anos com um
grande baile no clube Mackenzie, dia 05/09
Fundado por José Barbosa, o conjunto é empresariado há 10 anos por Valéria Barbosa (também promoter dos
bailes das quartas da Churrascaria
Marlene), e seus integrantes têm longa experiência musical. Zé Barbosa
(sax) tocou no conjunto Os Aranhas,
que fez sucesso na década de 60, e
integrou a banda do Canecão e a do
Tim Maia, esta última com Malan
(baixo). Jorge Alexandre (crooner)
foi back vocal da cantora Simone por
anos, fez tv, gravou discos, trabalhou
no exterior. Francis (crooner) passou cinco anos nos EUA trabalhando como crooner, e no Brasil conquistou 6 premiações como melhor
cantor. Os demais componentes são
Léo (teclados), Elias (guitarra), Roberto (bateria) e Rosinha (crooner).
Bastante requisitado em festas de
formaturas e casamentos, o conjunto, que já gravou 3 LP’s nos anos 70
e 80, tem programação extensa de
bailes, não só em todo o Estado do
Rio mas também em outros Estados
brasileiros. Veja ao lado uma seleção de imagens que conta um pouco
a história do Conjunto.
Serviço:
Baile de Aniversário do
Conjunto Aeroporto
Clube Mackenzie, Méier
Dia 05/09, sábado, 21h
Inf.: 2280-2356 / 9994-5580

acervo pessoal
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(1) José Barbosa (sax) nos anos 60, quando fazia parte do conjunto Os Aranhas, se apresentando na TV Rio, canal 13, no programa Festa do Bolinha ; (2)
Novamente Zé (sax), integrando a Banda do Canecão (foto de 1968); (3) Equipados para por o “pé na estrada”: apresentações em bailes pelo norte, nordeste
e sul do país; (4) Valéria Barbosa com João de Quintino e Doracy, diretores do clube Mackenzie, em março, quando realizou ali seu baile de aniversário; (5)
Zé, Francis, Rosinha e Jorge Alexandre, nas quartas dançantes da Churrascaria Marlene; (6) Valéria e Zé Barbosa recebendo o troféu Casal 20, das mãos de
Annibal, como o melhor conjunto do ano de 2008; (7) O conjunto se apresentando na Sinuca e Gafieira Lapa 40º; (8) No baile de aniversário do conjunto,
ano passado, no Mackenzie (reparem na decoração do bolo); (9) No baile das sextas da Casa de Shows Rio Sampa, onde estão há dois anos.

AMARELINHO DA CINELÂNDIA

BAILE DA AMIZADE

Toda
Segunda-feira
Música ao vivo
a partir das 18:00h

Dance no famoso point da boemia carioca

Curta boa música e
aprecie a bela paisagem
Ideal para happy hour
e aniversários
Fácil condução
Metrô Cinelândia

Promoter: JOÃO DE QUINTINO tel: 9613-8079

CLUBE MACKENZIE - Rua Dias da Cruz 561 - Méier

INGRESSO
R$ 10,00

IRAJÁ
A.
C.
R. Monsenhor Felix 366

(sem filipeta)

17
NOVOS
JULHO

SEXTA

Pista de dança
na sobreloja

Música ao vivo com
Bossa Seis, a preferência musical do Rio

*exceto feriados

2527-2300 / 3852-2135 / 3276-3901

Traje
Esporte fino

Charge:
Edson Bouças

Início 19:30h

Toda 5ª f. a partir das 19h*

Informações e reservas:

COM A BANDA

TEMPOS

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093
Convite: R$ 8,00 - Mesa: R$ 10,00
Realização: Amiga Angela Abreu
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Mensagem ao leitor

Etiqueta, vocabulário,
danças... a França é aqui!

Por Leonor Costa
Editora

Por quase 500
anos a cultura
francesa esteve
fortemente
presente no
país. Com
a dança e a
etiqueta no
salão não
poderia ser
diferente.

Pode-se dizer que a influência
francesa sobre o Brasil começou
logo nos primeiros anos da colonização, quando os franceses
se encantaram com o exotismo
da nova terra, rica em pau-brasil,
muito útil para a indústria têxtil
francesa. Por quase 500 anos, a
França se fez presente em nossa
história, desde a tentativa de conquista de território, por Villegagnon, passando pelas viagens dos
naturalistas, pelas artes plásticas,
pela fotografia, pela literatura,
pela filosofia, pelos ideais políticos, pela arquitetura e saneamento básico. Fortemente influenciada pelos hábitos e costumes
da França, a corte portuguesa no
Brasil favoreceu a expansão dessa influência, quando, com ela ou
por causa dela, também aqui se
instalaram artistas, cozinheiros,
modistas, representantes de indústrias, intelectuais, professores
e... mestres de dança. (Sobre este
último item, já tivemos oportunidade de abordar aqui a influência
dos franceses para o desenvolvimento da dança social no Brasil
e pretendemos retomar o assunto
na próxima edição.)
Em homenagem ao Ano da
França no Brasil, uma retribuição
do Ministério da Cultura francês
à iniciativa do governo brasileiro que promoveu, em 2006, uma
série de eventos na França, publicaremos aqui algumas matérias sobre a influência da cultura
francesa no nosso dia a dia. Nesta

edição, começaremos por dois temas interessantes: etiqueta e vocabulário.
Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, o idioma francês ganhou grande destaque. Na
corte, os cardápios eram escritos
em francês, os livros de instrução
idem. A língua diplomática foi por
muito tempo o francês e não era
incomum nas reuniões sociais os
convidados se comunicarem em
francês, principalmente porque os
filhos de famílias abastadas iam
estudar na França e dominavam o
idioma. Como conseqüência, em
nosso vocabulário constam várias
palavras vindas do francês, algumas com a grafia original, como
“vitrine” (vitrina, em português
de Portugal), “garage” (garagem)
e abat-jour (abajur). E, claro, a
linguagem usada nos movimentos
do ballet e outras danças. É sobre
vocabulário que a pesquisadora
Elizabeth Dias destina sua coluna
nesta edição, fazendo um desafio
ao leitor (veja na pág. ao lado).
Já a etiqueta (conjunto de normas de conduta e comportamento que um indivíduo deve seguir
para se apresentar perante um
grupo social), nem se precisaria falar o quanto tem de origem
francesa. Afinal, foi na França
que ela começou a ser codificada. Seu nome vem da época em
que eram distribuídas etiquetas
aos nobres franceses que chegavam ao pátio do palácio real,
contendo instruções de como se

portar, o lugar a ser ocupado na
mesa e outras orientações. E como
os franceses foram os mestres da
contradança, lógico que a etiqueta
no salão veio da cultura francesa.
Mas, como pondera Felipe Rocha
em seu artigo sobre etiqueta no
salão (pág. 6), muitos dessas formalidades hoje perderam força,
não só pela evolução dos costumes mas também pela introdução
de novas modalidades de danças
de salão inadmissíveis há décadas
atrás. Dá para imaginar, em meados do século passado, um clube
admitindo tênis, chapéus, e jeans
no salão? E a trilha sonora de um
baile incluindo forró e zouk? Pois
é, sinais dos tempos.
__________________________
Leonor Costa é editora do Jornal
Falando de Dança

AULAS - BAILES - PASSEIOS

Tijuca - R. Barão de Mesquita 402A (próx. à P.E.)
Barra - Est. dos Bandeirantes 7993 (Condomínio Barra Linda)
Jacarepaguá - Estr. do Pau Ferro 258 (Casa de Cultura-MAP)

Rio que mora no mar
Etiqueta no salão
Espetáculo Glamour
Nossos
correspondentes no
Ballace 2009, no
Sampa Dança e no
curso de arbitragem
em dança esportiva
Pery Ribeiro em baile
de Cristiano Salgado:
a dança de salão
encontra a Bossa Nova
Últimas informações
sobre a II Maratona
Carioca de Bailes
E muito mais notícias
nas seções “Pequenas
Notas” e “Circulando”

.
.
.

A FESTA QUE VIROU MANIA!

Inf. 2288-2087 / 9679-3628
Programação já agendada:

Grupo Trinidance
& DJ Murilo

QUA - NOVA TURMA DANÇA SALÃO E FORRÓ**
Seg - 18h - Bailinho dos Aniv. Cond. Barra Linda
Seg - 15h - Bailinho dos Aniv. MAP, Jpguá
Terça - 18h - Bailinho dos Aniv. Ac. da Tijuca
Domingo - Festa Julina no Sítio Bumerangue*
Sexta a Domingo - Fazenda Santa Bárbara*
Conhecendo Porto Seguro - Bahia*
Sábado a Segunda - Conservatória*

Com este anúncio, 50% de desconto no primeiro mês em qualquer turma
(*) confirmação de reserva com 30 dias de antecedência (**) nível iniciante - preço especial

..
..

DOMINGOS
DANÇANTES

ACADEMIA DE DANÇA CONCEIÇÃO DA BAHIA

15/07 20/07 27/07 28/07 12/07 07 a 09/08 17 a 24/08 05 a 07/09 -

NESTA EDIÇÃO:

Aniversariantes do mês:
comemoração no último
domingo do mês

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar

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

by Glorinha

Reservas: 2553-3600 / 9772-2051
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Rio que mora no mar...

Venha conhecer o

Um conto pra
começar a contar
Por Elizabeth de Mattos Dias*

Em homenagem
ao Ano da
França no
Brasil, a
pesquisa
Elizabeth Dias
reuniu um grupo
de 40 palavras
de nosso
vocabulário,
de origem
francesa, e
criou o texto ao
lado, desafiando
o leitor a
identificálas. A relação
das palavras
encontra-se ao
final do texto

Eu tinha de ir. E com pressa.
Acabei saindo de crachá e
tudo pela avenida, segurando
o envelope. Era preciso comer
rápido. Só dava pra um omelete de lanche. Almoço nem
pensar, ver menu, enfrentar
fila em restaurante - apesar
que a idéia de um bom filé
atraía - mas não adianta que
não dava tempo. São muitos
detalhes para ver agora. No
máximo um chocolate ao leite, pra descer algo doce pela
garganta.A essa hora lá no
departamento todos esperam,
por isso a pressa de chegar ao
guichê. Claro que podiam ter
escolhido outro. Não precisava ter sido eu. Não tive chance de argumentar!
A equipe depende do que vai
acontecer, então, o negócio é
pegar a viatura na garagem,
assim que puder - metrô não
vai dar - e dizer pro chofer
para seguir pelo boulevard.
Ufa! Pelo menos alguns
minutos para relaxar e mastigar. Vou aproveitar e dar uma
olhada no jornal e ver aquela reportagem que faltou ler.
Mas a luz por aqui não está
boa. Esse abajur está fraco. É
melhor deixar para depois...
mas o que é aquilo ali na
frente? Nossa! Jeito de ma-

Os melhores e
mais animados
bailes do Rio!

dame, tão chic e cometendo
tanta gafe. Cruzes!!! Pois é,
charme não é pra qualquer
um ...deixa pra lá! Não tenho
mais tempo.
Ah! Meu organdi! Tinha de
prender logo agora na cadeira? Chiiii!!!! vai aparecer a
alça do sutiã. Droga! Preciso
manter a pose. O negócio é
ser diplomata e encarar essa
novela pra resolver e voltar
rápido. Aí vai ser só comemoração. Tantos fogos que
vai parecer reveillon, vou até
- garanto - ganhar um buquê
de flores.
Hummmm....me lembrei.
Bem que poderia ter trazido o
carnê e passar lá na loja, que
é ao lado e pagar. Aproveitava e via umas vitrines. Quem
sabe até comprava aquela
blusa de tricô que vi naquela
vez, ou a de crochê com aquele bordado delicado de paetê.
Esqueci...deixa pra lá!
Que bom estou chegando.
Agora é saltar, procurar o
bureau, fazer a triagem e resolver sem esquecer os detalhes.
Ah!...o celular. Deixa eu
atender. Alô! Já cheguei. É só
atravessar o jardim.
Deixa eu ir. Vai dar tudo
certo!

* 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.

ROSAS

AMARELINHO DA
CINELÂNDIA
Pr. Mal. Floriano 55
sobreloja

BANDA PÉROLAS

DANÇARINOS
E SORTEIOS (INÍCIO 19h)

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

TER - 14 JULHO
TER - 11 AGOSTO

Madalena

Bolos
Bolos
Bolos

Informações &
Encomendas:
2574-9544
8354-2212
NOVO TEL

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

BAILE DAS

Traje: Esporte Fino

Relação das palavras de origem francesas: crachá, avenida, envelope,
omelete, menu, restaurante, filé, um chocolate ao leite, detalhes, departamento, guichê, chance, equipe, viatura, garagem, metrô, chofer ,boulevard, jornal, reportagem, abajur, madame, chic, gafe, charme, organdi,
sutiã, pose, diplomata, novela, reveillon, buquê, carnê, vitrines, tricô, crochê, paetê, bureau, triagem, detalhes, jardim.

Marlene Oliver apresenta

5

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 20h: cerveja Skol dupla
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
20:00 às
02:00h

Agora com grandes bandas!

02/07 - Banda Status
09/07 - Banda Pérolas
16/07 - Banda Paratodos
23/07 - Banda Aeroporto
30/07 - Banda Paratodos

BAILE DE FICHA (OPCIONAL, 5ª f.)
NA CHURRASCARIA GAÚCHA
Com excelente equipe de dançarinos
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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imagem do site www.podbean.com

Comportamento

Etiqueta
no salão
Por Felipe Rocha*

A dança a dois
é uma dança
social. E por ser
social, é preciso
que as pessoas
que aderem esta
prática social
compreendam
que existem
regras que devem
ser seguidas e
respeitadas.
Mas é importante
perceber que,
assim como
qualquer regra
social de etiqueta,
as regras que
envolvem as
danças a dois
também mudam e
evoluem.

16

JUL
das 18 às 22h

Girar no sentido anti-horário:
Só é preciso se for uma dança que caminhe,
como o tango e o bolero, por exemplo. Nesse
caso, é importante se movimentar, sempre no
sentido anti-horário, dando espaço para os demais no baile também se movimentarem e se
divertirem. Caso a dança seja uma salsa, um
forró, um cha-cha-cha ou um zouk, por exemplo, a regra é: fique no seu espaço e respeite o
dos casais ao lado.
Dance pequeno:
Sim. A regra é dançar pequeno. Dança de salão é dança de baile, não de palco ou show. Se
seu professor só lhe ensina passos grandes, peça
a ele um dia: “Professor, o senhor poderia me
ensinar passos de dança de salão?”. O maior
exemplo de falta de respeito em bailes é justamente quando as pessoas quebram esta regra. A
culpa não é sempre dos dançarinos, mas muitas vezes, dos professores, que não ensinam os
alunos a pensarem em salão e em social, mas
sim, ensinam a serem máquinas repetidoras de
movimentos exagerados.
Se o salão estiver vazio, todo mundo sentado, tudo bem, dance grande. Mas se tem casal
dançando, dance pequeno, curtinho e evite ao
máximo machucar os outros que estão no baile apenas para se divertir, e não para reclamar,
sentir dor ou se estressar.

Beijos, namoros e amassos:
Quer dar uns beijinhos e trocar
carinhos enquanto dança? Sem
problema. Já houve época em
que isso era proibido, mas atualmente, não há restrição. Porém...
Quer dar uns amassos? Arrume
um quarto. Saia do baile, pois
nem todos são voyers interessados nas relações
sexuais alheias.
Conversas e cumprimentos no baile:
Muitas vezes, enquanto dançamos, chegam
amigos nossos que vêm falar conosco e nos
cumprimentar. Se eles vierem, cumprimente-os
rapidamente e volte a dançar. Se for conversar,
use o bom senso, respeite os outros, saia da pista e converse sem incomodar ninguém. Não há
problema nenhum em falar com alguém rapidamente na pista de dança, mas bater papo e ocupar espaço que poderia ser ocupado por quem
quer dançar incomoda.
Calçados e roupas:
Use o que lhe faz sentir a vontade, mas respeite
o ambiente. Ninguém vai a um casamento formal em uma igreja vestido de biquíni, ou a um
fórum, a um tribunal, vestido de shortinho e camiseta. Veja qual o ambiente do baile, e procure não fugir muito da regra. A regra é: sinta-se
a vontade e respeite as pessoas. Um naturista
adora andar sem roupa, nu, porém, ele sabe que
o seu modo de encarar a vida pode chocar ou
mesmo ofender os demais, por isso, no dia a dia,
um naturista veste roupas normais. Isso é se respeitar e respeitar aos demais.
Como podem ver, todas as regras giram sempre
em torno da regra universal: Respeito. Pense
nisso quando for a um baile. Pense que está indo
para se divertir, assim como as outras pessoas.
Por isso, você precisa ser respeitado e você precisa respeitar, para que o estresse e a chateação
fiquem do lado de fora e a diversão reine do
lado de dentro.
__________________________________
Felipe Rocha é professor de danças de salão em
Salvador, Bahia, e um dos moderadores da comunidade do Orkut “Dança de Salão - Bahia”.
A nosso pedido, Felipe resumiu o que foi discutido no tópico “Comportamento no Salão”, que
recebeu 72 postagens, algumas das quais foram
destacadas nesta matéria.

Academia Luciana Santos convida

BAILE DE ANIVERSÁRIO
DA PROFª LUCIANA SANTOS
Inf. 2257-0867 / 9986-7749

EQUIPE DE
DANÇARINOS

QUI

A dança a dois é uma dança social. E por ser
social, é preciso que as pessoas que aderem esta
prática social compreendam que existem regras
que devem ser seguidas e respeitadas.
Mas é importante perceber que assim como
qualquer regra social de etiqueta, as regras que
envolvem as danças a dois também mudam e
evoluem. Já houve época em que era proibido
homem de bermuda ou mulher de calça nos salões de dança, assim como era proibido homem
dançar com homem ou mulher com mulher.
Fica fácil entender porque, nos dias de hoje, não
devemos seguir as regras de antigamente. Simplesmente, porque não são regras desta época.
“Isso significa então que posso tudo?” – Claro que não. Há uma regra que é universal, para
todas as épocas: Respeito. Respeite o parceiro
(ou parceira) e todos os que estão no baile querendo se divertir, como você.
Vamos ver mais algumas dicas de comportamento no salão:

De novo: Dança de salão não é
dança de palco ou de show (apesar
de poder ser usado como tal). É
dança de baile, dança a dois, entre
duas pessoas, onde o que importa
não é o passo feito, mas o respeito
mútuo, o respeito à música tocada
e às outras pessoas presentes no
baile.

Av. Franklin Roosevelt, 137 - 10º andar - Centro - RJ

SEXTA
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Organização prof.

Alexandre
Nurck

JUL
12:30h

Etiqueta no salão: cuidado com passos
espaçosos em pista cheia, respeite quem
está ali para se divertir, como você.

“Claro que tanto cavalheiros
como damas, ao entrarem no
salão para dançar, devem estar
bem higienizados, ou seja, com
nenhum tipo de mau cheiro. É muito
desagradável dançarmos com um
pessoa com odor de suor azedo, mau
hálito ou até mesmo com axilas mal
cheirosas”
Iracidéa
“Um ‘cavalheiro’ não sabia se
dançava ou assistia ao lance-maisbonito-que-ele-já-viu-na-vida.
Respirei fundo, lembrei da máxima de
minha mãe que dizia que uma mulher
não pode competir com uma bola de
futebol, pedi licença e disse que seria
melhor que ele sentasse para assistir
ao jogo mais confortavelmente”
Aline Sant’Ana
“Já aconteceu de eu estar dançando
com um rapaz e ele começar a brigar
‘discretamente’ com a namorada,
que estava sentada pertinho...Fiquei
sem saber se fingia que não tava
entendendo, se interrompia a briga ou
se simplesmente saía debaixo...”
Carlita
“Usar saia para dar mais efeito aos
passos? Que passo? Todos? Quantas
damas já prenderam o salto na saia
depois de um “voleo” no tango?”
Duda Vila Nova

Amigos para sempre

“Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração...”

Grande evento em homenagem ao Dia do Amigo

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

no
ritmo
do trio
Cl. Monte Sinai - R. S. Francisco Xavier 104 - Tijuca

HÉLIO SILVA

Inf. e reservas: (21) 9697-6797 / 2288-2975

Fondue de queijo
Fondue de chocolate

Música ao vivo e dj Murilo
QUARTA - 29 JULHO - 20h
Olympico Club
apoio: DOMINGOS

DANÇANTES

R. Pompeu Loureiro 116 - Copacabana

Inf.: 2295-6892 / 8212-2969

G.R.E.S. IMPÉRIO SERRANO
Av. Ministro Edgard Romero 114 - tel. 2489-8722
Apresenta

SENSACIONAL EXPLOSÃO MUSICAL

PIC NIC DANÇANTE

DOM

26
JUL

Início 14h
até acabar

COM AS BANDAS

AEROPORTO
BRASIL SHOW

CONVITE ANTECIPADO NA SECRETARIA DO CLUBE
REALIZAÇÃO:

Rosangela Simões: 2455-7522 / 9266-8807
Paulinho Careca: 3339-3363 / 8181-3111
Jair: 8651-1931
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Organização

Terê Freitas

15 às 19h

BOB CUNHA
comemorando o aniversário de

Todos os ritmos de salão

tango (1:30) / dança de salão (1:30) / zouk e salsa (1:00)
dj’s Viviane Chan e Dilson - iluminação: Orlando Festas

Sorteios e apresentações
Bob Cunha e Aurya Pires
Grupo de Dança Bob Cunha
Cia Stillus (Academia To Dance)
Willians e Sirley Ribeiro
Jorge Lyno e Aline Pyrrho
Leandro Azevedo e Patrícia Pizzolato
Ramon e Luana
João Piccoli e Luana
Flávio Miguel

JUL
21h às 02h

Estudantina Musical

Pç Tiradentes 79-81, Centro

ANIVERSÁRIO
BERNARDO GARÇON

GRUPO TRINIDANCE
BANDA PARATODOS

11
JUL

das 18 às 4h

10 horas de baile

SÁB

Entrada R$ 20,00 (com este, R$ 15,00)

24

(21) 2556-7765
(21) 9629-3072

JULHO - 20:30h

TriniDance e dj Murilo - Olympico Club- R. Pompeu Loureiro 116 - Copabana

Sexta

Country Club de Caça e Pesca
Salão Nobre
Av. Lúcio Costa, 4270 - Posto 6 - B. Tijuca
Convite antecipado: R$ 25,00
(no dia, R$ 30,00)
Informações e reservas:

19

AMIGOS DA DANÇA

Local: Rua Haddock Lobo 416 - Tijuca
Reservas: 2208-0043 / 9781-5120

Grande baile na Barra da Tijuca

Festa Temática

QUERIDOS

Equipe de dançarinos. Música ao vivo com

JUL HÉLIO SILVA TRIO

DOMINGOS DANÇANTES
by Glorinha

TARDE DANÇANTE

foto Rachel Dias - arte Jornal Falando de Dança

apoio / arte: www.jornalfalandodedanca.com.br

NOITE DO
FONDUE

Dama de Ouro não perca!
No Botequim Vacabrava...

QUINTA

Carlinhos Maciel convida para a

Ingresso: R$ 20,00
Com este recorte: desconto de R$ 5,00

Organização: Bernardo Garçon

Inf. 2771-1622 / 9399-0646 / 2232-1149 / 2507-5131

PROGRAMAÇÃO DE BAILES DA CIA MARINHO BRAZ
Participações:

DOMINGO TEM DANÇA

FORRÓ DE SÁBADO

1º e 3º Domingo
18 h

2º e 4º Sábado
22 h

k

Dj Najla
Dj Paixão

Entrada*:
R$ 10,00 (Antecipado)
R$ 15,00 (Na hora)
k

*cada evento

2 ambientes
Ar refrigerado

BAILE DE
DANÇA DE SALÃO

TRIO
AO VIVO

Dança e divertimento é
no Reboco de Bamba!
Amigos, alunos da escola
e de outras academias,
participem dos nossos
eventos.
Estamos te aguardando!

Travessa Euricles de Matos, 40 - Laranjeiras/RJ (Próximo às Lojas Americanas)
Tel.: (021) 2205-0118
www.ciamarinhobraz.com.br
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Dança Show

Glamour

Álvaro Reys, o Campeão da Dança dos Famosos
nº 5, mostra seu novo espetáculo de dança, com
direção de Álvaro Reys e Rachel Mesquita

clusive com a colocação de
plataformas nas fileiras das
mesas, para garantir a boa visão do palco, do primeiro ao
último expectador.
Devido ao interesse do público de ver (e rever) o espetáculo, Álvaro resolveu estender a temporada por mais um
mês. “Farei pequenas alterações nas apresentações, para
surpreender aqueles que já
assistiram ao show”, informa
o professor, que recebeu propostas para levar “Glamour”
a outros locais.
L.C.
Informações sobre a nova temporada, pelos telefones da Alvaro’s
Dance: 2547-0861 / 9664-3489.

SEXTA

JORNAL FALANDO DE DANÇA
COMEMORAÇÃO DO
2º ANIVERSÁRIO
no Domingos Dançantes

21

by Glorinha

DOM - 11 OUT

Organização prof.

Alexandre
Nurck

Véspera de feriado

AGOSTO

SEXTA

07

Início 19:30h

Traje Esporte fino

Lima

Rodrigo Barreto, Marcos Salomão, Pedro Carvalho e Marito Olsson”, disse.
Com a participação especial
do cantor Gabriel Titan (também aluno de Álvaro), o espetáculo Glamour é um show de
dança descontraído e diversificado. “Neste espetáculo,
como o nome indica, dei destaque aos figurinos”, explica
Álvaro. A novidade foi incluir a platéia na composição
do cenário, que lembra um
cabaré antigo, com iluminação à luz de velas nas mesas e
garçons servindo salgadinhos
e taças de Prosecco. “Os lugares são limitados, para que
possamos acomodar confortavelmente a platéia, e já
tive que dispensar público na
porta para manter o padrão”,
entusiasma-se Angela Moreno, secretária da academia,
que todo o sábado coordena
a montagem do cenário (uma
criação de Laila Ezagui), in-

André

O espetáculo, exibido aos sábados, teve estréia discreta,
em maio, na Alvaro’s Dance, em Copacabana. Mas a
propaganda “boca a boca”
fez com que todas as seções
tivessem seus ingressos esgotados com antecedência.
“Foi uma feliz surpresa, já
que somente agora consegui
preparar para o palco esta
nova leva de alunos talentosos”, declarou-nos o professor e coreógrafo Alvaro Reys.
Explica-se: há dois anos, os
integrantes da Cia de Dança
Alvaro’s Dance resolveram
trilhar novos caminhos e a cia
se desfez. Mas, aos poucos,
Álvaro foi pinçando de suas
aulas um novo grupo para ser
o embrião da nova companhia. “- Profissionais, só eu
e minha partner, Helena Fernandez, os demais são alunos
ensaiados por mim: Joelson
Ferreira, Elen Aguiar, Luana
Vitorino, Rafael d’Almeida,

or Costa

táculo: Leon

fotos do espe

Irajá Atlético Clube

R. Monsenhor Felix 366 - Irajá

Grande baile em homenagem ao

DIA
DIA DOS
DOS PAIS
PAIS
com a banda

OS DEVANEIOS
DEVANEIOS
OS
Convite: R$ 8,00 - Mesa: R$ 10,00
Realização: Amiga Angela Abreu

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

AGO
12:30h

“Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi...”

Grande evento de aniversário de
São tantas emoções!

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

no
ritmo
do trio
Cl. Monte Sinai - R. S. Francisco Xavier 104 - Tijuca

HÉLIO SILVA

Inf. e reservas: (21) 9697-6797 / 2288-2975

Edil Murilo dos Santos Junior
Advogados e Associados
Trabalhista
Cívil
Família
Juizados
Av. Treze de Maio, nº 33

Alexandre Nurck

Grupo 2210/ 2211 - Centro - RJ
Tel.: 2262-3053
2544-5715
2532-2607
E-mail: edilmurilo@uol.com.br

AnaRosadeAragão
Psicóloga
CRP 05/31149

Copacabana

Informações:
9188-7878
anarosaaragao@hotmail.com

Subloca-se horário
de consultório
em Copacabana

o Congresso

oCampeonato

Internacional de 2 Brasileiro de
3Dança
Esportiva Dança Esportiva
2 de agosto de 2009

Efeito em fotos de Johannes Biba

24 a 28 de julho de 2009

São Paulo | 24 a 28 de julho • Master classes | 25 e 26 de julho
Rio de Janeiro | 30 e 31 de julho
Aulas com a treinadora espanhola Eva Angües – Seis vezes campeã mundial

Mais informações: www.cbdance.com.br
Organização

Apoio

Evento oficial

www.jornalfalandodedanca.com.br

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTES

NÚCLEO DO SERVIDOR DO ISS

AMEPLAN

ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA

Filiada à
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Correspondentes

A pedido do Jornal
Falando de Dança, três
assíduos participantes
de congressos
e workshops de
danças de salão se
prontificaram a atuar
como correspondentes
deste informativo,
mandando seus relatos
sobre três relevantes
eventos ligados à
dança: o Ballance
2009 (11 a 14/06); o
Sampa Dança (10 a
14/06); e o Curso de
Arbitragem em Dança
Esportiva (07/06),
promovido pela
CBDance.

BALLACE 2009
Por Duda Vila Nova

O Ballace
2009 foi a
4ª edição do
maior evento
de Dança da
Bahia. Mais
de 1200 pessoas por dia
passaram
pelo centro
cultural Cidade do Saber, em Camaçari- BA,
participaram ou assistiram às mostras e competições do evento, além de comprarem artigos de dança nos estandes a preços BEM
mais baixos que os praticados normalmente.
O ponto forte do evento, como era de se esperar, foi o Ballet Clássico, mas sobrou espaço para todas as outras modalidades e estilos de dança, como Jazz e Dança Moderna.
Jaime Arôxa foi o nome chave da Dança de
Salão deste ano, dando duas palestras, sendo
uma sobre sensualidade masculina e feminina, e a outra sobre o futuro da Dança de Salão. Além disso, ele ministrou duas oficinas:
uma de bolero outra de tango. Também estaacervo pessoal

vam presentes os professores Saulo Rangel
e Adrise Neves (Feira de Santana-BA), que
ministraram as oficinas de Zouk e Forró, e os
professores Rosa Fraga e Diego Alves (Salvador-BA), que ministraram uma oficina de
samba de gafieira.
Bem... a experiência de ir ao Ballace, sendo
este um “Evento de Dança”, foi muito diferente de ir a qualquer “Evento de Danças de
Salão” aqui no Nordeste... por diversos motivos. O baixíssimo número de alunos para
as palestras e oficinas de Dança de Salão é o
primeiro exemplo. Comparadas com as oficinas de outras danças, as de dança de salão estavam MUITO vazias. A baixa participação
de alunos de Dança de Salão em outras atividades do evento também me chamou muito a atenção, pois, nas oficinas de Dança de
Salão havia muitas pessoas ligadas a outras
danças que estavam ali por curiosidade – mas
o contrário não ocorreu. Como as oficinas e
palestras de dança de salão eram apenas nos
dois últimos dias do evento, a maioria das
pessoas (na verdade todas, inclusive os professores que ministraram as oficinas, e exceto o que vos escreve) chegaram APENAS no
penúltimo dia do evento, à tarde. Perderam
o melhor: (1) as apresentações do primeiro
e do segundo dias foram infinitamente melhores do que as apresentações do penúltimo
dia; (2) havia cursos que eram destinados a
qualquer dançarino/professor e que não contaram com nenhum representante das Danças
de Salão, seja professor ou aluno (como o
curso de coreografia e o de Musical Theatre,
por exemplo).
Espero que o Ballace continue crescendo
e que a Anna Cristina, junto com todo o pessoal da Ebateca, possa nos proporcionar, ano
após ano, a oportunidade de respirar dança
por 4 dias seguidos. Espero também que
a Dança de Salão encontre mais espaço no
evento nas próximas edições... mas tenho
consciência de que isso só será possível com
mais participantes, não só da Bahia, como de
todo o Brasil
8 No site do Jornal Falando de Dança, as
entrevistas de Duda Vila Nova com Anna
Gonçalves e com Jaime Arôxa.

Duda Vila Nova ao lado de
Ana Cristina, organizadora
do Ballace 2009

8Duda Vila Nova é professor de danças de
salão em Feira de Santana, Bahia, formado
em Educação Física

Foto & Filmagem Digital

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

( 021 ) - 2709-7758 ou 9721-7797

SAMPA DANÇA 2009
Por Sheila Magda de Oliveira

Uma aventura em
SAMPA: quatro
dias de muita
agitação e dança
Tudo começou
em
fevereiro
Sheila Magda com Arminda
deste ano duranMartins e Solange Paes,
companheiras de viagem
te o 6º Dançando
a Bordo, em um
debate sobre Dança de Salão. Naquela oportunidade tomamos conhecimento de que seria realizado um evento denominado Sampa
Dança. Do enorme grupo que participava do
cruzeiro, nós três fomos as que sentiram um
enorme desejo de participar, envolvidas por
uma atmosfera de curiosidade do que poderia
ser tal evento. Então passamos a acompanhar
a agenda e nos inscrevemos, e a curiosidade
passou para o nível de espectativa.
Saimos do Rio na quarta pela manhã, de
carro, enfrentamos um engarrafamento digno de Guiness Book, e por isso não podemos
falar do espetáculo de abertura do evento.
Ao chegarmos no Espaço de Dança Andrei
Udiloff, descobrimos que, além de nós, mais
de mil pessoas resolveram fazer parte deste
evento com 80 oficinas, 10 palestras, 3 espetáculos, 3 debates e 7 bailes, tudo isto com o
objetivo de solidificar cada vez mais a Dança
de Salão na sociedade.
A organização do evento foi maravavilhosa
e, sem sombra de dúvidas, eficiente, não só
no cumprimento das grades horárias, mas na
qualidade dos profissionais envolvidos, no
conteúdo das palestras e debates, na diversificação do conteúdo programático das oficinas, que atenderam questões técnicas, posturais, musicalidade e movimentos, além do
esmero na produção dos espetáculos e bailes.
Um deleite para os amantes da dança e uma
oportunidade ímpar de conhecimento, contatos e atualização para os profissionais.
Se nos pergurtarem se “valeu a pena”, diremos que valeu sim. Foram quatro dias intensos, em que pudemos constatar que Dança de
Salão, antes de ser um divertimento, é uma

II Maratona Carioca de Bailes

Adquira seu passaporte com a equipe do Jornal Falando de Dança

Os cinco primeiros que comprarem com o Jornal Falando de Dança o “Kit Maratonista Oficial”
ganharão, cada um deles: CD completo e autografado do cantor João Sabiá + 1 (uma) camiseta da II
maratona + DVD I Maratona Carioca

Comprando um passaporte, ganhe uma caneta do Jornal Falando de Dança

Comprando dois passaportes, ganhe um mouse pad do Jornal Falando de Dança

Comprando três passaportes, ganhe o novo modelo da camiseta do Jornal

Comprando quatro passaportes, ganhe uma caneca do Jornal Falando de Dança

Ganhe um sexto passaporte (grátis) na compra de cinco passaportes (p/os 10 primeiros compradores)

Inf.:9202-6073

/ 2551-3334 (Aragão)
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8 Veja no site do Jornal o registro fotográfico do evento, feito pelo trio de dançarinas
cariocas
8 Também no site do Jornal (tag “Sampa
Dança”) o registro do evento do ano passado, feito pelos diretores do Jornal Falando de
Dança, Leonor Costa e Antônio Aragão, que
atestaram a excelência da organização.
acervo pessoal

Sheila Magda com os professores Maurício
Wetzel e Sheila Aquino. Muitos profissionais cariocas participaram do evento. Deram aulas, Sheila Aquino e Marcelo Chocolate; Carlos Bolacha e Kessy Goudard;
Jaime Arôxa e Bianca Gonzalez, Jimmy de
Oliveira e Robertinha Carvalho, Josenyr Silveira e Gabrielle Galli; Marcelo Moragas e
Aline Blezer; Mauro Lima e Adriana Aguiar;
e João Carlos Ramos. Fora os profissionais
paulistas e cariocas, deram aulas no evento
professores vindos de vários Estados e também do exterior.

ARBITRAGEM EM
DANÇA ESPORTIVA

acervo pessoal

profissão, um segmento da sociedade bastante estruturado, e que merece de todos nós
respeito. Não se trata de coisa fútil, e deve se
tornar um movimento em bloco e consciente,
para se solidificar e conquistar novos adeptos, profissionais e amantes da dança. Ah!!!
E podem ter a certeza de que em 2010 estaremos lá mais uma vez participando e contribuindo dentro daquilo que pudermos fazer.
Parabéns a todos, desde os idealizadores, organizadores, imprensa especializada, até os
participantes que fizeram do Sampa Dança
um evento nota mil.
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Por João Batista da Silva

Atendendo ao convite que nos foi
encaminhado pela
Confederação Brasileira de Dança
Esportiva, participamos do Curso
de Arbitragem em
Dança
Esportiva
promovido e dinamizado por essa confederação, no dia 7 de
junho, das 15 às 18h, em São Paulo.
Como membro efetivo da CBDANCE, professor de Educação Física e Dança de Salão,
pesquisador em motricidade humana, e por
acreditar no trabalho que a CBDANCE vem
realizando para divulgar a Dança Esportiva
no Brasil, e capacitar profissionais para atuarem neste desporto, não poderia deixar de
atender ao convite.
O evento, realizado na sede da CBDANCE,
contou com adesão significativa de público.
Além de toda a direção da CBDANCE, participaram mais de cinqüenta profissionais:
gestores de academias, clubes e instituições
afins, professores de Dança, de Dança Esportiva, professores de Dança de Salão, professores de Educação Física e atletas dançarinos.
Dirigido e dinamizado pela Professora Carla Salvagni, Presidente da Confederação, o
encontro teve como conteúdo os seguintes
tópicos:
1. Histórico e evolução (resumidos) da Dança de Salão e da Dança Esportiva
2. Arbitragem de programas de TV e arbitragem de Dança Esportiva
3. Pré-requisito para atuar como árbitro de
Dança Esportivo nacional e internacional
4. Critérios de avaliação e Pontuação
5. Divisão e classes dos concorrentes
6. Antidoping
7. Traje (uniforme dos concorrentes)
8. Estrutura da equipe de arbitragem
9. Nível de atuação dos árbitros
10. Código de conduta ética
Pelo nível de adesão, interação e partici-

pação dos profissionais presentes
ao encontro, a clareza e aprofundamento dos temas abordados, podemos afirmar que o curso atendeu
às expectativas dos participantes,
esclarecendo dúvidas, informando e
divulgando aspectos fundamentais
pertinentes à arbitragem de Dança
Esportiva e de concursos de Dança
na TV, tendo como base os parâmetros da Federação Internacional de
Dança Esportiva – IDSF.
O que vivenciei no decorrer da minha estada em São Paulo, nos dias 6 e 7 de junho,
participando, pela segunda vez, do XI Curso Preparatório e do Curso de Arbitragem,
me leva a recomendar os referidos eventos
aos profissionais interessados em conhecer
este novo viés cultural, artístico e desportivo
que a CBDANCE vem promovendo e disponibilizando para todos nós, em São Paulo e
outros estados do Brasil.
8 Veja no site do Jornal (tag dancesport)
mais sobre dança esportiva (fotos, vídeos,
históricos)

CONJUNTO

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

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

Banda

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

Na foto do alto, mais alguns participantes
da palestra sobre arbitragem em dança esportiva, promovida pela CBDance. Acima, mais participantes, com Carla Salvagni à direita da foto, em pé.
O Jornal Falando de Dança apóia a intenção da CBDance de promover no Rio de
Janeiro um congresso sobre dança esportiva, com palestras, aulas e demonstrações,
e disponibiliza seu telefone de contato
para os interessados em conhecer essa
modalidade de dança, a única que está
sendo avaliada pelo Comitê Olímpico Internacional para ser aceita como modalidade competitiva em futuras Olimpíadas.

INFORMÁTICA
CONSULTE NOSSOS PREÇOS!

Site: www.cmsn.com.br
televendas: (21) 2240-3142 / 2524-7497

Nilce Oliveira Fotos
Fotografia de eventos
Contato:
(21) 9616-2742

nilceoliveirafotos@gmail.com

Banda Status Show Rio

Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)

12

ANO 2 - Nº 21
JULHO / 2009
foto: Jennifer Barreto

MPB

O encontro da Dança de
Salão com a Bossa Nova
Cristiano Salgado promove
grande baile com show do
cantor Pery Ribeiro
Ano passado, o diferencial do baile
anual de sua academia foi a apresentação de trechos do musical sobre o
cantor Ray Charles, e o desfile dos
pequenos sambistas da Escola Mirim
da Estácio de Sá, onde é coreógrafo da comissão de frente. Este ano,
Cristiano Salgado inova outra vez,
promovendo um baile com show do
cantor Pery Ribeiro. “Não gostaria
que o baile de aniversário da academia fosse só mais um baile com música ao vivo. Por isso, a cada ano,
procuro trazer atrações diferentes”,
declarou Cristiano à esta editora,
durante almoço no Restaurante La
Fiorentina, onde foram discutidos os
pormenores do evento. Participaram
do encontro, além de Pery Ribeiro e
Cristiano, os professores da academia deste, Renan e Jennifer, o diretor
artístico de Cristiano, Fernando Rebello, e a empresária do cantor, Ana
Duarte. A editora do Jornal Falando de Dança, Leonor Costa, chegou
ao final da reunião, para registrar o
encontro, e, por cerca de duas horas, participou de animado batepapo
com um dos ícones da música popular brasileira.
Artista de berço.
Para quem não sabe, Pery Ribeiro é
filho da cantora Dalva de Oliveira
e do compositor e cantor Herivelto
Martins, autor e co-autor de canções

inesquecíveis da
MPB, como Ave
Maria no Morro,
Caminhemos, Estrela d’alva e Praça Onze.
Por essa razão, cedo começou sua carreira artística. (Aos
quatro anos, deu voz ao anão Dengoso, na versão dublada de Branca
de Neve e os Sete Anões, de Walt
Disney - Dalva de Oliveira, dublou
Branca de Neve -, e, aos seis anos,
dublou o personagem título de Bambi, também da Disney.) Mas sua
participação na história da Bossa
Nova foi de grande importância,
tendo sido o primeiro cantor a
gravar a canção “Garota de Ipanema”, além das gravações de
vários outros sucessos, como “Nós
e o Mar” (“Lá se vai mais um dia
assim...”), “Rio” (“É sal, é sol, é
sul...”), “O Barquinho” (“Dia de luz,
festa de sol, e o barquinho a deslizar,
no macio azul no mar...”) e “Preciso
Aprender a Ser Só” . Fez várias temporadas no exterior, terminando por
fixar residência nos EUA, onde trabalhou ao lado de nomes como Sérgio Mendes, Burt Bacharat, Johny
Mathis e Henri Mancini, ajudando
a difundir a Bossa Nova pelo mundo. Sua discografia reúne 32 álbuns
lançados, no Brasil, Estados Unidos,
México e Japão, sendo 15 deles dedicados à Bossa Nova.

Cristiano Salgado ao lado de Pery Ribeiro, no
Restaurante La Fiorentina, Copacabana: além do acerto
dos detalhes do show, algumas horas de conversa
agradável com um dos ícones da MPB.

foto: Leonor Costa

Por Leonor Costa

Convite: R$ 30,00 (sócios); R$ 40,00 (convidados)

Espaço de Dança Cristiano Salgado apresenta

Previsão para início do show: 23h

Sobre o evento
Perguntado sobre o formato de seu
baile, Cristiano informou que o mesmo começará às 20h, com animação
da Banda Novos Tempos, e contando
com uma equipe de dançarinos para
atender às damas desacompanhadas.
“Antes do show, os professores da
academia apresentarão uma coreografia inédita e, após a apresentação
do Pery Ribeiro, a banda retornará
ao palco”. Já Pery Ribeiro, que se
apresentará acompanhado de trio de
músicos, explicou não ser correto dizer que as canções da Bossa Nova
são só para serem ouvidas, e deixou
escapar que reserva uma surpresa
aos “pés-de-valsa”, na segunda metade de sua apresentação. É só comparecer para conferir. Eu certamente
estarei na “fila do gargarejo”.

Pery
Ribeiro
O Encontro da dança de salão com a Bossa Nova

Baile Show

com

Sábado, 15 de agosto,
a partir das 20h

Baile de abertura com Banda Novos Tempos
e equipe de dançarinos
Ingressos limitados!
Realização:
Espaço de Dança
Cristiano Salgado

Local: AABB-Rio
Inf. 2274-4722
9885-3027

Apoio:
AABB-Rio

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

CONHEÇA NOSSOS BAILES!

Almoço dançante
às quintas (12 às 15h)
Tarde dançante às sextas
(2ª e última do mês - a partir das 16h)

2223-4066

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

18 JUL - BELLO TANGO
25 JUL - BELLINHO
REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO

16º Workshop de dança da
Pousada A Marca do Faraó

Aulas de forró, zouk, salsa, samba, bolero, tango e soltinho

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

03 a 05 JUL

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

(21)
3409-5756
9692-1752

Renato
Ritmus
ANIVERSÁRIO DO ARAGÃO
Instrumental Disc Jockey
Será comemorado
Locais dos bailes
JUNHO

Bangu Atlético Clube
ESTUDANTINA
Clube dos Aliados
Irajá Atlético Clube

(veja as datas no roteiro de
bandas / dj’s, na página 24)

Entrada grátis para o baile das quartas da Estudantina: cinco
cortesias por semana, para os 5 primeiros que ligarem para
o Jornal Falando de Dança (t. 9202-6073 - Aragão)

na festa
DOMINGOS
DANÇANTES
by Glorinha

26
JULHO

DOM

Contato:

TriniDance e dj Murilo
Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116
Copacabana
Inf. (21) 2553-3600
9772-2051

Entrada R$ 20,00 (com este, R$ 15,00)

AMAZONAS DANCE & FITNESS INFORMA SUA
PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2009
20:00 / 22:00

Prática de “ritmos quentes”.
Forró - Zouk - Salsa - Chachachá - Merengue
Na matriz da Amazonas Dance & Fitness

SEX MARICÁ
GRANDE BAILE

18:00 / 20:00 Na matriz da Amazonas Dance & Fitness

24

19 JUL

22:00 h

Conv.: R$ 5,00/pessoa

SÁB

18 JUL Prática de tangos e boleros

DOM

Conv.: R$ 5,00/pessoa

11:00 / 14:00
Entrada franca

Baile de dança de salão no Jardim
Botânico de Niterói (Horto)
Alameda São Boaventura - Fonseca),
projeto “Baile Móvel”

JUL
Convite antecipado
R$ 10,00

EM

SEX

10 JUL

CENTRO ESPORTIVO DO FLAMENGO
NA MAIOR PISTA DE DANÇA QUE VOCÊ JÁ VIU!

COM A BANDA

SAYGON RIO
TRANSLADO PARA O BAILE, INFORME-SE

Realização:
AMAZONAS DANCE & FITNESS
CIA DE DANÇA E PRODUÇÕES MANIA DE DANÇAR

Conheça a maior academia de dança
no Centro de Niterói
.
.
.
.

Salas c/ar condicionado central
Aulas em grupo ou particulares
Coreografias personalizadas 15 anos, casamento, valsa, etc
Serviço de personal dancer

Dire ção:
Gustavo Loivos & Aletheia Hoppe
R. Barão do Amazonas, 263 - Centro - NT
Tel / Fax: (21) 2613-3276
Acesse nossa página exclusiva:
youtube.com/amazonasdance
Email / Orkut:
amazonasdance@yahoo.com.br

INFORMAÇÕES:
(21) 2613-3276

A sua loja de artigos de dança
no Centro de Niterói
Diversos itens especialmente
desenvolvidos para
a arte de dançar!

Funcionamos das 8 às 23h
Linha para dança de salão:
Sapatos feminino
Sandá lias
Sapatos mascul inos
Sapati lhas
Saias e vestidos
Sapatêni s

Collant
Meias
Sapati lhas de ballet
Sapatos de sapat eado
Acessóri os
Bolsa
entre outros

MARATONA CARIOCA DE BAILES
SÁB - 11 JUL - CASA DE DANÇA CARLINHOS DE JESUS
R. Álvaro Ramos, 11 - Infos: (21) 2541-6186

Festa Mescla - Início: 21:30 - R$ 10 - carlinhosdejesus.com.br

2 ambientes climatizados - Bar com roda de samba - Espaço relaxante - 1hora de open bar (drinks)

DOM - 12 JUL - DOMINGUEIRA BOM MALANDRO
Lapa 40 Graus - R. do Riachuelo, 97 - Lapa - Infos: (21) 7860-6792
Anexo salsa, zouk e forró - Duelo de Dj’s
Início:18:30 - 18 anos - R$ 20
bommalandro.com.br

SEG - 13 JUL - PONTO DE ENCONTRO
R. Gonçalves Dias, 16 - Centro - Infos: (21) 3852-3007
Trio de forró ao vivo - 2 ambientes - Fotos temáticas
Início: 19hs - R$15 - ponto-de-encontro.net

TER - 14 JUL - ACADEMIA ARTE MANHA
R. Pinto de Figueiredo, 151 - Tijuca - Infos: (21) 2254-8118
3 ambientes - Trio de forró ao vivo - Espaço Arte Zen com massagem
Início: 22hs - R$15

QUA - 15 JUL - ACADEMIA JIMMY DE OLIVEIRA
R. Do Catete,112 - Infos: (21) 2285-6920

Banda Bossa Seis - 1 drink cortesia - Sinuca e totó
Início: 22hs - R$15 - academiajimmydeoliveira.com.br

QUI - 16 JUL - BOTEQUIM INFORMAL - LAPA
R. do Lavradio, 192 - Infos: (21) 2242-0123

Concentração dos Maratonistas para o baile do CDAC - das 19 às 21h
Salsa e samba com Dj’s - Chopp dose dupla - botequiminformal.com.br

QUI - 16 JUL - CENTRO DE DANÇA ALEX DE CARVALHO
Av. Meriti, 1600 - Vila da Penha - Infos: (21) 3391-7530
3 ambientes - Caipirinha dose dupla
Início: 19hs - R$15

SEX - 17 JUL - CENTRO CULTURAL CARIOCA
R. do Teatro,37 - Centro - Infos: (21) 2252-6468

Banda Paratodos “Samba” - Dancing Eldorado - Caldinho de feijão
Início: 12hs - R$ 5 - centroculturalcarioca.com.br

DE 11 A 19

MOSTRA CARIOCA
MAIS DE 20
MAIS DE 100 P
MAIS DE 50 HO
MAIS DE

SEX - 17 JUL - ESCOLA DE DANÇA JAIME ARÔXA - TIJUCA
R. Almirante Cochrane, 162 - Tijuca - Infos: (21) 2565-6253

Trio de forró ao vivo - 3 ambientes
Início: 22hs - R$ 20

SÁB - 18 JUL - CENTRO CULTURAL VENEZA
Av. Pasteur, 184 - Botafogo - Infos: (21) 3079-9779
Banda Paratodos “Atuais” - Baile da I Maratona
Início: 23hs - R$ 30

DOM - 19 JUL - LAPA 40º

E AÍ? VAI E

R. do Riachuelo, 97 - Infos: (21) 7860-6792 - bommalandro.com.br

NA BECA DA GAFIEIRA - Bom Malandro - Lapa 40 Graus
João Sabiá lançando seu novo CD - Banda Paratodos “Da Antiga”
Anexo salsa, zouk e forró Início: 18:30 - 18 anos - R$ 20

ADQUIRA JÁ SEU PASSAPORTE

Lapa

www.maratonacario

Mostra Carioca de Coreografias
CENTRO CULTURAL VENEZA
Av. Pasteur, 184 - Infos: (21) 3079-9779
centroculturalveneza.com.br
A grande Mostra Carioca de Coreografias, uma das novidades da Segunda edição da
Maratona, é verdadeira vitrine para que novos grupos e as mais renomadas companhias de
dana tenham a oportunidade de apresentar o seu trabalho. Alguns convidados: Cia Alex de
Carvalho, Cia Carlos Bolacha, Centro Cultural Carioca, Cia Dom, Cia Stillo, Cia
Estangosto, Fernando Schellenberg e Nayara Melo, Jaime Arôxa, Javier e Patrícia
Amaya, Jimmy de Oliveira, João Piccoli, Lídio Freitas, Marcelo Martins e Vanessa
Galvão, Mauro Lima e Adriana Aguiar, Oswaldo e Rafaela, Patrick e Fabiana Terra,
Rodrigo Marques e Carol Villanova, Rogério Mendonza e Bianca Gonzalez, Valdeci de
Souza, Wellington Lopes e Neuza Abbes, entre outros

Sábado, 18 de julho
Abertura: 2O:3O - Início: 21:3O

Oficinas da Maratona Carioca

9 DE JULHO

DE COREOGRAFIAS
0 OFICINAS
PROFISSIONAIS
ORAS DE BAILES
E 25 DJ’S

ENCARAR?
Produção: Chris Brasil, Rodrigo Marques e Tatiana Brandão

Contatos:(21) 7860-6791 - (21) 7860-6793 - ID 10*17730

ocadebailes.com.br

Dia:18/O7
Início: 1Ohs - Término:18:3O

Dia:19/O7
Início: 1Ohs - Término:18:3O

Samba
- Funkeado: Jimmy de Oliveira e Robertinha
- Da Antiga: Irmãos Reis (Gerson e Rogério)
- Chorinho: Valdeci de Souza e Cristina Ramos

Samba
- Original: Carlos Bolacha e Kessy Goudard
- Improviso: Rodrigo Marques e Carol Villanova
- Malandragem: Carlinhos de Jesus
- Enfeites para damas: Ana Paula Pereira e
Adriana Aguiar

Salsa
- Casino: Leo Pers
- Shines e Ladies styles: Rogério Mendonza
e Bianca Gonzalez
Swing
- Lindy Hop: Mauro Lima e Adriana Aguiar
- Rock: João Piccoli

Salsa
- Teoria Musical: Agustín Flores
- Estilo Corporal: Patrick Carvalho e Adriana
Lima
- Afro/Rumba/Guaguanco: Chris Brasil

Forró
- Estilo Livre: Marquinhos do Forró

Zouk
- Tendências e Variações: Alex de Carvalho

Bolero
- Clássico: Mauricio Wetzel
- Moderno: Marquinhos Copacabana

Tango
- Salão: Marcelo Martins e Vanessa Galvão
- Passos de Efeito: Patricia e Javier Amaya

Peculiaridades
- Pegada: Wellington Lopes
- Contato: Jaime Arôxa
- Coreografias: Isnard Manso
- Força do Equilíbrio: André Vidal

Peculiaridades
- Musicalidade: Armando Guimarães
Você não pode deixar essa oportunidade passar!

Vagas limitadas

NOTA DA PRODUÇÃO :A PRODUÇÃO DA MARATONA CARIOCA DE BAILES VEM, ATRAVÉS DESTE, SE DESCULPAR
COM OS MARATONISTAS PELA DIVULGAÇÃO ANTECIPADA DA PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SHEILA AQUINO
E MARCELO CHOCOLATE, ANTES DA CONFIRMAÇÃO DA DATA PARA O EVENTO.
DESDE JÁ AGRADECEMOS A COMPREENSÃO DE TODOS

COM PASSAPORTE: DESCONTO DE 50% NA MOSTRA E NAS OFICINAS
MARATONISTA OFICIAL: BAILES + MOSTRA + OFICINAS = R$ 130,00
PASSAPORTE BAILES: R$ 50,00
MOSTRA (SEM PASSAPORTE): R$ 60,00
2 DIAS DE OFICINAS (SEM PASSAPORTE): R$ 100,00

Clube São Critóvão Imperial

3º CONCURSO DE DANÇA DE SALÃO DO

R. Gal. José Cristino, 19 - São Cristóvão

RODO
RODO SHOPPING
SHOPPING DE
DE S.
S. GONÇALO
GONÇALO

t. 3860-4862 / 2580-2188

DOM
16 AGO
traje esporte fino

16 À 0h

1º lote de
mesas:
R$ 40,00

Rua Dr. Nilo Peçanha, 56 - Centro - SG

Bernardo Garçon Produções

&

t. 9399-0646 / 2771-1622

INSCRIÇÕES GRÁTIS
Categorias:
iniciante e intermediário
Abertura com
apresentação de dança de
Reinaldo Gonçalves e Ana Paula

apresentam

1º MEGA BAILE DO
S. C. IMPERIAL

KARIBE & RESUMO
DOM

de tradição

BANDA HÉLIO SILVA & SAMBA TROPICAL

fotos: Maria Blasquez

DOMINGO | FORRÓMANIA

O FORRÓ MAIS QUENTE
DA CIDADE COM 2 BANDAS

IMPERDÍVEL!

BRASIL SHOW
NOVOS TEMPOS
OS DEVANEIOS

14h

Realização: Grupo Amigos da Paz

Convite antecipado: R$ 10,00 - Mesa: R$ 10,00
PROMOÇÃO: 4 convites + mesa = R$ 40,00

Informações e vendas:

ADILSON
8559-6342

Apresenta

2º BAILE DO SÉCULO

Início

O FORRÓ DA GAÚCHA
COM DUAS BANDAS

5ª FEIRA | BAILE DA GRAÇA
SÁBADO |

Avenida dos Italianos 282 - tel. 2450-2631

SET

3ª FEIRA | FESTA DANÇANTE

RUA DAS
LARANJEIRAS, 114
t. 2558-2558

Grêmio de Rocha Miranda

06

A MELHOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE 3ª A DOMINGO (APÓS 20h)

O MELHOR DE TODOS OS RITMOS

APOIO:

Coordenação:
Reinaldo Gonçalves
Realização:
Rodoshopping de S. G.

69

SEXTA CARIOCA |

03/08 - Bolero
10/08 - Forró
17/08 - Samba de Gafieira
24/08 - Soltinho
31/08 - Resultado Final

Inscrições nas lojas do Shopping ou pelos telefones:
2701-9293 / 9741-8373 (Reinaldo)
3706-2402 / 8809-0616 (Ana Paula)

COM AS BANDAS

4ª FEIRA | FORRÓMANIA

Toda 2ª f. de agosto - 19h

BIRA
3423-8207
9603-6772

ROBERTINHO
BINHA
BELEU
VÂNIA
CLÁUDIO
7859-3949 9636-4471 2597-0659 3761-9434 7814-5802
9468-8047

ANIVERSÁRIO LEO FORTES BAILE DO CÍCERO
BAILE DE

Academia
Ritmo Dance
apresenta...

O ENCONTRO DOS DANÇARINOS

das 20h à 1h

Apresentações:

Leo Fortes e Robertinha
Cia de Dança Raízes
Cia Ritt (Londrina)
Rafael Oliveira e Yasmin Coelho
Fernando Schellenberg e Nayara Melo
Eduardo Marinho e Cristina
Willians e Sirley Ribeiro

RESUMO

Banda

DOM - 02 AGO

Mesa antecipada: R$ 40,00
Convite Individual: R$ 12,00
Traje: esporte fino

SÁB - 15 AGO - 20h

Local: CSSERJ - Rua Gal Castrioto 216 - Barreto - Niterói
Coord.: Cícero e Sônia - Inf.: (21) 2615-2380 / 9681-3247
Academia Ritmo Dance agora em novo endereço:
R. Maestro Felício Toledo, 155 - sala 207 - Niterói - t. 2722-2905

DOM
Todos os ritmos de salão com

dj’s Marcelinho e Pedrada

na super pista refrigerada do CIB

Convite antecipado: R$ 15,00 (no dia, R$ 20,00)
Mesa antecipada com 4 convites: R$ 60,00
Inf.: 7148-6958 / 7847-7082
Arte e divulgação:

Organização: Evando

06
SET
VÉSPERA DE
FERIADO!
das 16h às
4h da manhã

Traje: esporte fino
Divulgação

Arte

CLUBE COMBINADO 5 DE JULHO

Av. do Contorno s/nº - Barreto - Niterói - tel. 2628-7377

Apresenta

ENCONTRO DOS DANÇARINOS
BANDA RIO SHOW
BANDA COPA 7
BANDA BRASIL SHOW
Ingressos à venda na secretaria do clube:
Antecipado: Individual R$ 10,00 / Mesa R$ 10,00
No dia: Individual R$ 15,00 / Mesa: R$ 15,00

Realização:
Jair ( 8651-1931) / Luiz (9573-8191)
Pinta (2201-9986) / Paulinho (8649-9092)

P DE
O
H
S
ORRKK
WO
44ºº W
Ó

HOR AS
7
E
D
S
I
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AS
D E AUL

Realização:

16

Rua do Catete 112 - sobr.
Inf. (21) 9251-3248
marquinhosdoforro@yahoo.com.br
www.marquinhosdoforro.com.br

AGO

AULAS + DVD DE AULA + CAMISETA + APOSTILA = R$ 50,00

Arte

CURSO DE FORRÓ
Braz
com

Marinho

E s p e c i a l i s t a q u e
desenvolveu um novo estilo de
dançar e ensinar o
Forró Pé-de-Serra/Universitário.
Também criou o Forró Cassino®.

Público alvo: PROFISSONAIS & AMANTES
Vagas limitadas (50 casais)
Inscrições abertas: Até maio/09 - R$ 260,00
Após - R$ 300,00

20 a 26 de julho de 2009

End.: Travessa Euricles de Matos, 40 - Laranjeiras/RJ

STUDIO DE DANÇA

HENRIQUE NASCIMENTO
apresenta

DOM 16 AGO

Escola de Danças

Nordestino
Pé-de-Serra/Universitário
Estilo Itaúnas
®
Cassino

Realização

Divulgação

Inscrições na academia
ou no site
www.renatapecanha.com.br

Iniciante
Intermediário
Avançado
Passos aéreos

Início: 10h

3 bailes + 12 h de aulas
com os melhores professores de zouk

DOM

arte: Jornal Falando de Dança

Ó ÁRIOO
R
R
O
FF VERSIT
UNI

WORKSHOP
DOS FAMOSOS

Info: (021) 2205-0118

Aulas de Dança
de Salão
Em grupo e individuais

Bailes

www.ciamarinhobraz.com.br

Um dia de aulas (10 às 17h)
com ex-professores do quadro de dança
mais importante na atualidade
da televisão brasileira
Encerrando com o
baile de aniversário do
Studio de Dança
Henrique Nascimento

Serviço: 
Local: Clube Mackenzie
Workshop dos famosos: Dom - 16 ago - das 10 às 17h
R. Dias da Cruz 561 - Méier

Baile de aniversário do Studio de Dança Henrique Nascimento
Estacionamento grátis
Dom - 16 ago - 20h - Dj Adalberto Shock
no clube (sujeito a lotação)
(21)3899-7767
Investimento: 
R$ 100,00 até dia 10/08
Informações:

R$ 140,00 após 10/08
(21)9752-2207
Acesse www.studiohenriquenascimento.com.br para ver grade de horários e vídeos

Só baile: R$ 10,00

Apoio:
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Pequenas notas
Bairros
Subprefeitura divulga programação para as comemorações dos
250 anos da Tijuca
O prof. Luís Florião está divulgando a
programação cultural em comemoração ao aniversário do bairro (onde se
situa sua academia de dança) na qual
está inserido seu projeto “Dança Tijuca”, com aulas grátis e apresentações
nos palcos que serão montados pela
Subprefeitura em diversos pontos do
bairro. As comemorações começarão
dia 1º de julho, na Praça Sãens Peña
(Banda da PE, Banda da Guarda Municipal e apresentações). Dentre os
destaques dançantes, a dica é o Baile
Popular dos Anos Dourados, no sábado dia 04/07,com animação da banda
Bossa 6 e dançarinos da Escola Sindicato da Dança. Veja a programação
completa em www.250anostijuca.com.
br.
Espetáculo I
Shows de dança e canto são
opções para quem quer variar e
sair das pistas de dança
A edição deste mês do Jornal Falando
de Dança destaca em matérias especiais
dois eventos que oferecem opção diferente (mas nem tanto) para os amantes
da dança. Uma matéria é sobre o novo
espetáculo de dança de Álvaro
Reys, em sua academia. Outra, o evento que está sendo
organizado por Cristiano Salgado, na AABB-Rio, mesclando baile e show com o cantor
Pery Ribeiro. E no fechamento desta edição nos chega a notícia de que o “Isto é Brasil”,
com Carlinhos de Jesus, cia de
dança e participações de Ana
Botafogo e Quitéria Chagas,
está de volta ao Teatro Rival
Petrobrás para curta temporada (15-18/07).

Leonor Costa

Espetáculo III
Zezé Magela integra elenco de
peça que será encenada no Festival Literário Internacional de
Parati
Professor de dança há anos, mas tendo por paixão maior o teatro, Zezé está
super feliz com seu papel de “Coronel
Gerôncio” na peça “Sonhos de uma
Noite de São João”, uma adaptação livre da obra “Sonho de uma Noite de
Verão”, de Shakespeare. Trabalhando
com peças desde 1994, e com cadastro no Projac (“mas infelizmente só me
chamam para desempenhar papel de
dançarino”), a atuação nesta peça tem
especial significado para ele, pelo destaque de seu personagem. Em junho,
a equipe do Jornal Falando de Dança
compareceu ao ensaio aberto com figurinos, na Praça Santos Dumont, e pôde
registrar, para postagem no site, os belos trajes criados por Eloy Machado e
Liza Machado, que encheram os olhos
das crianças que passavam pelo local.
Com adaptação e direção de Anderson
Cunha, e supervisão de Paulo Betti,
ambos participando do elenco, o trabalho se propõe a aproximar o grande
público da obra de Shakespeare, trazendo-a para uma linguagem popular,
com a riqueza do folclore e costume
brasileiros. A peça, que foi encena-

Espetáculo II
Bob Cunha e Aurya Pires
brilham em musical sobre
Gardel
Este mês de julho é prato cheio
para quem gosta de apreciar a Bob Cunha e Aurya Pires no palco e,
dança da poltrona. O musical abaixo, sendo cumprimentados pelo
Gardel, por exemplo, que teve casal Osmar e Vânia Prado.
sua temporada estendida para
fotos: divulgação
julho, conta em prosa e canto
a vida do famoso cantor, com participação especial de Bob Cunha e Aurya
Pires, que arrancam aplausos entusiasmados da platéia. O espetáculo tem
lotado todos os sábados o Teatro Ipanema, atraindo espectadores ilustres,
como Osmar e Vânia Prado, que cumprimentaram os dançarinos pela excelente performance.

Paulinho da Viola e Arlindo Cruz.
Será no Cais Cultural, na Praça Mauá,
dia 08/07.
E por falar em canto, Alexandre Meritello, crooner da banda Paratodos,
está atraindo seus (bem, mais “suas”)
fãs da comunidade de dança para vê-lo
cantar no espetáculo Dá no Coro, que
fez uma bem sucedida temporada no
Teatro Gláucio Gil e agora se apresenta
em outros centros culturais.

Zezé com Aragão, no ensaio
aberto registrado pelo Jornal
Falando de Dança

da em palco aberto na Praça Santos
Dumont, na Gávea, nos dias 25, 26 e
27/06, seguiu em excursão por Quixamã e Piraci, estando programada para
se apresentar no Festival de Parati no
início deste mês (01 a 05/07).
Espetáculo IV
Para quem gosta de ver mas
também quer dançar
Para quem gosta de mostra coreográfica mas não abre mão de um bom baile,
duas dicas este mês. A Mostra Carioca
de Coreografias, dentro da programação da Maratona Carioca de Bailes, no
sábado dia 18/07, no Centro Cultural
Veneza, em Botafogo. Outra, é o baile
show promovido por Henrique Nascimento no clube Mackenzie, no Méier,
no dia seguinte, domingo, 19/07, com
uma dezena de cias de dança cariocas
lançando suas novas coreografias. Aliás, Henrique tem andado muito atarefado ultimamente. Depois de organizar com Sandra Lopes o II Workshop
de Dança de Salão de Niterói, no Clube
Canto do Rio, ele partiu em viagem a
Argentina e, depois, a Brasília, dando
cursos de samba. E logo após o baile
show do dia 19 já mergulhará na divulgação de seu workshop temático, o
“Workshop dos Famosos”, que será em
agosto.
Espetáculo V
Para quem gosta de ouvir
Para quem aprecia a boa música popular brasileira, o cantor Márcio Thadeu
lança seu cd Negro Canto, em homenagem aos grandes compositores negros
da mpb, como Nelson Cavaquinho,
Leci Brandão, Lupicínio Rodrigues,

Homenagem
Alex de Carvalho e sua cia de
dança são homenageados na
ALERJ
Foi uma iniciativa do deputado Wilson
Cabral, e a cerimônia ocorreu
dia 23 de junho,
no plenário Barbosa Lima Sobrinho, no Palácio Tiradentes,
Centro do Rio.
Alex recebeu a
medalha Tiradentes, a mais
alta condecoração concedida
pela
Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro,
enquanto cada
integrante
de
sua cia de dança
recebeu Moção
Honrosa. “Alex
de
Carvalho,
visivelmente
emocionado, fez um discurso lembrando de alguns momentos chaves de sua
carreira, como no dia em que pediu demissão de seu emprego, para se dedicar de vez à Dança de Salão”, testemunhou André Fidalgo, também professor
de dança e integrante da cia. O diretor
do Jornal Falando de Dança, Antônio
Aragão, compareceu à cerimônia, que
teve apresentação da cia de dança, seguida de coquetel. “Esta condecoração
reconhece o belo trabalho de inclusão
social e difusão da arte da dança, desenvolvido pelo Centro de Dança Alex
de Carvalho, e orgulha a cultura brasifotos: divulgação

Márcio Thadeu no Cais Cultural,
divulgando seu CD Negro Canto
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foto: divulgação

leira, destacando mais uma vez nossa
arte, a dança de salão”, completou André Fidalgo.
acervo CDAC

foto Antônio Aragão

Acima, Alex com a condecoração,
ao lado do deputado Wilson Cabral e
integrantes da cia de dança CDAC.

Momento da execução do Hino
Nacional: à direita da foto, Alex ao
lado da mãe e da irmã; à esquerda, o
deputado Wilson Cabral, José Antônio
(da J. A. Eventos) e Cristina Silva.
Sucesso no sul
Jovens professores cariocas fazem sucesso em Londrina
Eles ministraram aulas em um
workshop organizado pela Academia
Ritt, de Londrina , em comemoração
aos dois anos de fundação daquela
escola de dança. Entre os dias 15 e

17/05, Rafael Oliveira e Yasmin Coelho, Leo Fortes e Robertinha Carvalho, e Fernando Schellenberg e Nayara
Melo deram aulas, respectivamente, de
zouk, samba e salsa, se apresentaram
em programa de tv local e deram show
no baile de aniversário da Ritt.
Rafael, que há dois anos presta assessoria em aulas e coreografias para
a Ritt, está atualmente passando uma
temporada na Austrália, onde ministrou aulas de zouk no Brisbane Salsa
and Brazilian Congress, dentre outros
locais (vídeos das aulas disponíveis no
YouTube, inclusive um vídeo em que
ele ensina um movimento para o campeão mundial de salsa, Oliver Pinedo).
Já Leo Fortes esteve recentemente
no Nordeste, realizando workshops
de samba e apresentações em bailes,
com Robertinha Carvalho, em Recife
e João Pessoa (detalhes da viagem, fotos e vídeos postados no portal www.
dancapernambuco.com). Agora, Leo
trabalha na divulgação de seu baile de
aniversário, que será dia 02/08, no CIB,
com grandes apresentações de dança.
Sucesso na zona oeste
Fábio Silva brilha com bela coreografia em mostra de dança na
zona oeste
Outro jovem dançarino que também
brilhou recentemente nos palcos foi
Fábio Silva, professor do Centro de
Danças Valqueire. Ele e a parceira,
Karol Luparele, arrancaram aplausos
entusiasmados da platéia que lotou o
Teatro Thiago de Mello, dia 25/04, na
primeira noite da II Mostra de Dança
do Recreio dos Bandeirantes. Representando o C. D. Valqueire, juntamente com a professora Tayla (coreografia
de dança cigana), o casal apresentou a
coreografia “Samba Zouk”, a única de
dança de salão. “Sabendo que os participantes eram de alto nível, eu bolei
algo bem diferente. Eu fiz a mistura do
zouk com o samba, que deu um efeito

Fábio Silva e Karol Luparele:
sucesso no palco da II Mostra
de Dança do Recreio dos
Bandeirantes.

Sucesso em Londrina:
da esq. p/ dir., Fernando,
Nayara, Alex Micale,
Carla Malucelli, Leo,
Yasmin e Rafael
Oswaldo está de volta com sua coluna,
que já fez sucesso em outros informativos de dança. A proposta é explorar
a memória e a vivência do professor,
que se dispõe a responder perguntas
dos leitores sobre fatos, locais e personagens da dança de salão carioca. Os
interessados poderão enviar suas perguntas para o email do jornal, contato@jornalfalandodedanca.com.br.
foto Leonor Costa

foto: divulgação

especial no palco”, disse-nos o professor Fábio.
Novo colaborador
“Pergunte a Mestre Oswaldo”
Com décadas de pista de dança, Mestre
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(1) Robson e Renata Ullman, em baile da Angela Abreu, no Irajá A. C.; (2) Glorinha sendo carregada por Paulo Gomes e Domard, na comemoração de seu aniversário, dia 31/05, em seu evento Domingos Dançantes; Sheila Aquino visitando a academia To Dance, de Maurício Wetzel e aproveitando para fazer o comercial
das sandálias de sua grife, com a nova coleção outono/inverno.; (3) A professora Fabiana Torezzani (ao centro em pé, de blusa preta) comemorando seu aniversário
com seus alunos da Escola Carioca de Dança.

(1) Em flagrante do Arrasa no Blog, os diretores do Jornal Falando de Dança com Álvaro Reys e Kijo, no aniversário deste último, dia 06/06, no Fluminense;(2)
Ainda no Fluminense, Valdeci de Souza recebe Geraldo Lima e Aurita; (3) No Olympico, Aragão, Laissa e Evando em animado batepapo.

Da direita para a esquerda, Bernardo Garçon, Regina Vasconcellos e dj Renato Ritmus, que fizeram parceria para realizar um baile de dança de salão às quartasfeiras na Estudantina Musical, com opção de serviço de dançarinos pelo sistema de fichas. O baile, que foi inaugurado dia 03/06, teve apresentação especial da
Cia Cacau Mendes. O professor de Rio das Ostras (na foto, ao lado de Renato), trouve uma galera de sua cidade para conhecer o baile. (2) Inácio de Carvalho
ofereceu um almoço dançante na AABB, dia 11/06, para comemorar seu aniversário. Na foto, Inácio com os filhos. (4) Inácio Carvalho, Leonor Costa e Aragão,
presentes ao evento.

(1) Dia 19/06 foi o Arraiá da Academia de Dança Luiz Valença, na Tijuca. Na foto, da esquerda para a direita, o prof. Luiz Valença, as alunas Angela e Graça,
a professora Zila e Paulo. (2) Com 83 anos, completados dia 12/06, Gilberto ainda dá um show na pista com a parceira Lady. Flagrante de Nilce Oliveira, na
Domingueira Bom Malandro. (3) Plenário da ALERJ lotado de alunos e amigos do prof. Alex de Carvalho, que foi condecorado com a medalha Tiradentes.
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(1) Registro da participação da companhia de dança do Centro Cultural Carioca nos eventos do Viradão Carioca. A Cia de dança do CCC abriu o evento no Centro
Coreográfico na Tijuca e fechou em Bangú, no palco Brasil Plural, com o espetáculo “Bota Abaixo”; (2) Outro flagrante de Nilce Oliveira, na Domingueira Bom
Malandro: Cristina Ramos canta novo repertório, na comemoração de seu aniversário, ao som da Banda Paratodos; (4) Luciana Santos recebendo seus amigos
da Aeronáutica, no happy hour de sua academia, que acontece toda segunda quarta-feira do mês.

(1) Kilza Monteiro, de 86 anos, é assídua frequentadora das tardes dançantes promovida por Terê Freitas no Botequim Vacabrava, na Tijuca, sempre acompanhada
de seu partner, Newton Santana; (2) O professor Reinaldo Gonçalves (na foto ao lado da parceira, Ana Paula), comemorou seu aniversário com grande baile no
Clube Mauá de S. Gonçalo; (3) Em registro de Aragão, animada mesa no Tijuca, com Edu Cigano, Margarida Mittelbach, Geraldo Lima e Aurit; (3) E animado
estava o churrasco dançante que Valdeci promoveu no Helênico, para comemorar seu aniversário. Com a turma do Estácio (foto) e Bd Paratodos.

(1) Prof. Julinho, da academia de Marquinhos Copacabana, exibe para a máquina de Aragão o diploma João Roberto Kelly, lhe entregue pelo próprio, no baile de
Geraldo Lima no Amarelinho. Ao seu lado, grupo de alunas e alunos, que compareceram para prestigiar o professor e conhecer o baile; (2) Também foi o baile
das quintas-feiras do Amarelinho, produzido por Geraldo Lima, que Rafael e Hilma escolheram para comemorar seus aniversários, ao lado de grande grupo de
amigos; (4) Galera do Rio que foi ao baile do dia 30/05, organizado pelo professor Allan Lobato (ao centro, de camisa branca), em Cabo Frio.

(1) Aragão, Sandra Lopes, Ademir, Santa Clara, Rosangela, Waldir, Vânia e Parcifal, prestigiando o baile da ECOAR, no Fonseca Clube, Niterói; (2) Dj Guisner,
esposa e sobrinha, ao lado de Paulo Tenório, que está organizando bailes no Sport Club Jardim Guanabara, na I. do Gov.. Neste, que registramos, dia 05/06, teve
apresentação da cia de dança Renan França (do lado direito do promoter); (3) Angela Abreu com a amiga aniversariante, no Baile da Amizade, no Mackenzie.
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(1) Dia 10/06 o Jornal Falando de Dança fez a cobertura do espetáculo Dá no Coro, no Teatro Gláucio Gil, que conta com o cantor Alexandre Meritello (Banda
Paratodos) no elenco. (2) Aragão com Mestre Oswaldo, Marquinhos Copacabana, Rafaela e amiga, no Baile das Rosas do dia 08/06, quando Mestre Oswaldo foi
homenageado e se apresentou com Rafaela. (3) Registro de nossa presença na Feijoada com Samba de Raiz, dia 07/06, no Centro Cultural Cartola, comemorando
o primeiro ano da oficina de dança, onde o prof. Vilson Queiroz (na foto, ao lado de Aragão) dá aulas.

(1) Luiz Cláudio e Viviane Macedo, fazendo pose para o Jornal Falando de Dança, após apresentação no baile de aniversário da Banda Paratodos, dia 10/06, no
CIB. (2) Henrique Nascimento e Sandra Lopes (centro da foto) com o grupo que veio de Maricá para o II Workshop de Dança de Salão de Niterói, realizado dia
06/06 no clube Canto do Rio e promovido por ambos. (3) No mesmo evento, Aletheia Hope e Gustavo Loivos montaram uma extensão de sua Amazonas Boutique, oferecendo calçados, vestuário e acessórios de dança em geral.

Três flagrantes de Edson Bouças, registrando a galera que costuma frequentar os bailes das segundas-feiras no Castelo da Pavuna. Na primeira foto, Sônia e Helinho. A seguir, o trio Angela Diniz, Rodrigo e Verônica. Na foto 3, as dançarinas Ana e Denise. (4) Baile dos Enamorados, organizado por Glorinha no Olympico
club, dia 14/06, quando Sueli comemorou seu aniversário. Na foto, Glorinha, Sueli e Madalena, que confeitou o bolo de aniversário. (5) Um registro lindo: mãe
e filho presentes e formando par no Workshop de Danças de Salão de Niterói, no Canto do Rio.

(1) Dia 12/06 estivemos no Baile dos Namorados promovido pela Academia Nice no Irajá Atlético Club. Na ocasião, simbolizando a data, o casal Fernando e Val
receberam uma homenagem da professora Nice e seu marido Machado. Val conheceu Fernando quando precisou de um padrinho dançarino para fazer par com
ela no baile de formatura da Academia Nice. E estão juntos há 2 décadas. (3) Nosso registro do elenco do espetáculo Glamour, ao qual comparecemos dia 13/06,
para a reportagem desta edição. (4) Também para a reportagem desta edição, encontro no La Fiorentina para entrevistar Cristiano Salgado e Pery Ribeiro.
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(1) Ao lado de Aragão, a dançarina Martinha, que levou um grupo grande de colegas do curso da FioCruz para conhecer o baile de Renato Ritmus na Estudantina
Musical, com serviço opcional de dançarinos pelo sistema de ficha. Sentado à frente, um dos parceiros do evento, Paulo Gomes. Atrás, Renato Ritmus. (2) Cássio
Maciel (de terno) comemorou seu aniversário no baile temático Caipira de Carlinhos Maciel, dia 24/06 (na foto, Carlinhos, Glorinha, Hellen, Fernanda e Leonor.
(3) Baile da Nice no Irajá, 12/06, onde os amigos Myriam, Flávio, Nadja e Paulinha se encontraram, assim como Aragão e Hosânia Nascimento (4).

(1) Alê Villar recebendo o carinho das amigas, em seu baile de aniversário na Academia Jimmy, dia 20/06, quando apresentou número inédito de bolero, com
Robertinha Carvalho (2). (3) Cristiano Pereira e Marisa Barros, em baile no Tijuca Tênis Club. (4) Marlene Oliver homenageando a filha, que comemorou aniversário no seu Baile das Rosas do dia 09/06. Na ocasião a promoter também homenageou Mestre Oswaldo, e a produtora do programa da Rádio Band Am, do
qual participa, todas as sextas, às 11h.

II Maratona Carioca de Bailes
Adquira seu passaporte com
a equipe do Jornal Falando de Dança

1º- Maratonista Oficial R$ 130,00 inclui: 1
(um) passaporte + 2 (duas) oficinas (dois
dias de aulas) + Mostra Carioca de
Coreografia

(1) Nosso registro de jovens dançarinas presentes ao baile realizado pelo Studio Latino, na Ilha do Governador. (2) Da esquerda para a direita, Aurélio Azevedo, Iridéia
(mãe da Talita Kind), Andressa e Hugo (filhos de Aurélio) e Talita, na festa indiana
promovida pela Agytus no Ipanema Tower, dia 18/06

2º - Os cinco primeiros que comprarem
com o Jornal Falando de Dança o “Kit
Maratonista Oficial” ganharão, cada um
deles: CD completo e autografado do
cantor João Sabiá + 1 (uma) camiseta da II
maratona + DVD I Maratona Carioca
3º - Quem comprar um passaporte de R$
50,00 ganha: desconto de 50% (cinquenta
por cento) nas Oficinas e desconto de 50%
(cinquenta por cento) no ingresso da
Mostra Carioca de Coreográfica
4º - Além disso, quem comprar com o
Jornal Falando de dança ganhará:

uma caneta do Jornal Falando de Dança
na compra de um passaporte

um mouse pad do Jornal Falando de
Dança na compra de dois passaportes

uma camiseta do Jornal Falando de
Dança na compra de três passaportes

uma caneca do Jornal Falando de Dança
na compra de quatro passaportes

(1) Presente à festa, Aragão fez questão de ser fotografado com Andressa (mulher melancia) e Talita. (2) Na
foto acima, uma mostra de como as frequentadoras do
baile da Agytus entrram no clima das festas temáticas..


um sexto passaporte (grátis) na compra
de cinco passaportes (somente para os dez
primeiros compradores)
Inf.:9202-6073 / 2551-3334 (Aragão)
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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
já agendada: (6) Rio Show; (13) Devaneios;
(20) Aeroporto; (27) Estação Rio. Inf. tel.
9613-8079.
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das 19:30 às 24:30,
baile para casais, dançarinos contratados e
baile-ficha, 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. 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
/ 9135-9019.
Baile da Melhor Idade do Club Municipal
Todas as segundas, das 16 às 20h, com banda
ao vivo. Inf.: 2569-4822 ou www.club municipal. com.br.
Baile de ficha no Bangu A. C.
Toda segunda, baile com opção de ficha, organizado por dj Renato Ritmus, que sonoriza
o evento. Veja a programação completa de
dj Renato Ritmus mais adiante, no roteiro de
bandas e dj’s
TERÇAS
Baile das Rosas no Amarelinho, Cinelândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no Amarelinho
da Cinelândia, a partir das 19h, com Banda
Pérolas, sorteio e equipe de dançarinos. Próximos agendados: 14/07 e 11/08. Inf. 37142329 / 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. 97418373.
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. Veja a programação de bailes e
passeios da academia, no anúncio da pág. 4.
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) 3294-9300 / 2578-4361.
Festa Dançante da Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h. Veja anúncio na pág. 16. Inf. 2558-2558.
Baile Julino Especial na Churrascaria
Gaúcha
Com Bd Paratodos, show de quadrilha caipira profissional e equipe de dançarinos (opcional, por ficha). Será dia 07/07 a partir das
19 (v. anúncio p. 2).
Baile das Rosas Especial, no Canequinho Café
Será dia 04/08 a partir das 17 às 21h, com
Banda Pérolas, sorteio e equipe de dançarinos. Veja anúncio na pág. 8. Inf. 3714-2329 /
9753-0260 / 9472-3872.
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 / 82122969.
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. Agenda de junho: veja no anúncio da pág 2. 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. Obs: no
mês de julho, o baile será na quinta-feira,
dia 16/07, comemorando o aniv. de Luciana
Santos (veja o anúncio nesta edição). Inf.:
2257-0867 / 9986-7749.
Baile de ficha na Estudantina
Toda quarta, às 18h, numa parceria de Dj
Renato Ritmus e Regina Vasconcellos. Veja
anúncio na pág. 13. Veja também a programação dos bailes de ficha promovidos por
Renato Ritmus, no roteiro de bandas e dj’s,
nesta página.
FORRÓMANIA na Chur. Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h, com duas
bandas. Veja anúncio na pág. 16. Inf. 25582558.
Noite do Fondue, no Olympico
Será dia 29/07, com música ao vivo e dj Murilo. Organização de Carlinhos Maciel, que
oferecerá aos convidados fondue de queijoe
de chocolate. Veja anúncio na pág. 7. Inf.:
2295-6892 / 8212-2969

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 20h, 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 junho: veja anúncio na pág. 5. Inf.
2549-9472 / 9135-9019.
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. Veja anúncio na pág. 3.
Inf. 2527-2300.
Almoço dançante no centro do Rio
Todas as quintas, das 12 às 15h, baile no
Espaço X de Stelinha Cardoso, na Av. Mal.
Floriano, com ingresso popular e cardápio
especial da tia Norma. Inf. 8166-0404 /
2223-4066 / 8778-4066.
Tarde Dançante na Tijuca
Evento organizado por Terê Freitas uma vez
por mês, das 15 às 19h, no Botequim Vacabrava, com música ao vivo, dançarinos e
bufê. Próximo agendado: 09/07 (v. anúncio
pág. 7) Inf. (21) 2208-0043 / 9781-5120.
Baile de Aniversário de Luciana Santos
Será dia 16/07, às 18h, em sua academia no
Centro do Rio. Veja anúncio na pág. 6.
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. Dj
Guisner. Inf. 3653-1560 / 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. Veja mais bailes de ficha organizados por Regina Vasconcellos no anúncio da pág. 2. Inf.: 2252-3762
/ 8117-5057.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola Carioca, na
Tijuca, com trio de forró ao vivo, geralmente
na terceira sexta do mês (veja programação
completa em www.escolacarioca.com.br).
Inf. 2288-1173.
Baile de Dança de Salão da Ac. Luiz
Valença
Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz Valença, na
Tijuca, a partir das 19h (na última sexta, dj
Pedro Pedrada, nas demais, dj Luiz Valença).
Inf.: 3872-5264.
Tarde dançante no Espaço X de Stelinha Cardoso, Centro do Rio
Toda segunda e última sexta-feira do mês, a
partir das 16h, com mesa de petiscos da tia
Norma. Inf. 8166-0404 / 2223-4066 / 87784066.
Baile de dança de salão na casa de
shows Rio Sampa, Nova Iguaçu
Todas as sextas, das 17:30 às 21:45, agora
com nova programação (v. anúncio na pág.
2). 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.
Baile na C.D.Carlinhos de Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, a partir
das 18h. Inf. 2541-6186.
Bailes na Ac. Cristiano Pereira, Bonsucesso
Todas as sextas, em salão com ar condicionado, na academia de Bonsucesso, a partir
das 19h.
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. Inf. 8142-5371.
Dançando na sexta
Baile na AABB-Tijuca, a partir das 16:30.
Inf. 2569-3222 / 2578-4361.
Baile do TriniDance
Toda sexta, no CIB, Copacabana, a partir das
20h. Inf. 9854-9827.
Sexta Carioca na Chur. Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, o melhor
de todos os ritmos. Veja anúncio na pág. 16.
Inf. 2558-2558.
Grande baile no Sport Club Jardim
Guanabara, na Ilha do Governador
Com banda Novos Tempos e dj Guisner, dia
03/07, a partir das 20:30, organização de
Paulo Tenório (tel. 9822-7060).
Baile de aniversário de Viviane Soares
Será dia 10/07, a partir das 19:30, na escola
de dança do Centro Cultural Carioca, Centro
do Rio, com tema de festa julina. Inf. 78622513.
Prática de Ritmos Quentes em Niterói
Dia 10/07, das 20 às 22h, na Amazonas Dance & Fitness, veja a programação na pág. 13.
Inf. 2613-3276.

Baile do Amigo no Irajá A. C.
Será dia 17/07, a partir das 19:30h, com
animação da banda Novos Tempos e o toque
especial da organizadora, Angela Abreu. Inf.
3017-0953 / 9973-1408- / 7679-4093.
Grande baile em Maricá
Dia 24/07, a partir das 22h, com a Bd
Saygon Rio, no Centro Esportivo do Flamengo. Com opção de translado. Realização
da Amazonas Dance & Fitness e Cia Mania
de Dançar. Veja a programação na pág. 13.
Inf. 2613-3276.
Baile na Barra da Tijuca, comemorando o aniversário de Bob Cunha
Dia 24/07, com djs Viviane Chan e Dilson,
sorteios e apresentações. Veja detalhes no
anúncio da pág. 7. Inf. 2556-7765 / 96293072.
Almoços dançante no Monte Sinai
Dias 24/07 (em homenagem ao dia do amigo) e 21/08 (aniversário do organizador do
evento, Alexandre Nurck), com buffet completo, bebidas e dançarinos, com animação
do trio Hélio Silva. Inf. 9697-6797. Veja
anúncio p. 6 e 8.
Encontro dos Mestres no Sesc do
Engº de Dentro
4ª edição do evento, organizado pelo prof.
Cláudio Almeida, do Universo da Dança
Amantes da Arte (t. 8142-5371), desta vez
homenageando os mestres do tango. Será
dia 31/07, com baile com animação da Bd
Paratodos. Atenção: não serão vendidos
ingressos no dia. Vendas antecipadas: 38229532.
Baile em homenagem aos pais no Irajá A. C. com Os Devaneios
Será dia 07/08, a partir das 19:30h, com o
toque especial da promoter do evento, amiga
Angela Abreu. Inf. 3017-0953 / 9973-1408
Baile inaugural do Congresso Estadual de Dança de Salão do RJ
O baile inaugural será dia 30/10, na Escola
de Dança Jaime Arôxa, em Botafogo. Inf.
3022-5288.
Bailes no Fonseca Clube, Niterói
Organização de ECOAR & Leila Santa
Clara, com música ao vivo e desconto para
compra antecipada de ingressos. Já agendados: 11/09 (Baile da Primavera, com Kiko e
Alex); e 06/11 (Baile comemorando Niterói,
com Bd Resumo). Inf. 3601-1101 / 99613148 / 9348-8212.
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. 22561956 / 2548-7785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de salão com
Ebert Braz; 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 pelo prof. Oswaldo Albarelli.
Sempre a partir das 20h. Inf. 3872-5264
Baile da Academia Jimmy de Oliveira,
Catete
Todos os sábados, a partir das 21h, todos os
ritmos, com os melhores djs da cidade! Inf.:
2285-6920.
Milongas Bello Tango Produções
Bailes Bellinho, Bello Tango e Milonga
Real, org. Aparecida Belotti. Próx. agendadas: 18/07 (Bello Tango); 25/07 (Bellinho).
Inf.: 9982-3212.
Bailes de tango na Escola Carioca
No primeiro sábado do mês, Conectango,
a partir das 21h (primeira hora de tango
canyengue). No segundo sábado do mês,
prática de Neo Tango, a partir das 21h. Inf.:
2288-1173.
Saturday Night Fever no CDAC
Baile Quinzenal do Centro de Dança Alex
de Carvalho, em Vila da Penha (sempre
segundo e quarto sábado do mês). Em três
ambientes climatizados, o melhor baile de
dança de salão da Zona Norte está de volta
e em grande estilo, com DJs especializados
tocando o que há de mais atual nos ritmos
dançantes. Confiram a programação: Sala 1
- Zouk e Salsa com o DJ Rafaaa Zoukman;
Sala 2 - Bolero e Soltinho com o DJ Guilherme Mendes; Sala 3 - Forró e Samba com o
DJ Brunão. Início: A partir das 22hs. Mais
informações no CDAC: 3391-7530 / 97694272 ou acesse www.alexdancarino.com.br.
Tarde Dançante Helênico A. Clube
Todo sábado banda ao vivo a partir das
15:30h. Inf. 2502-1694 / 2502-6752 / 25200402.
Baile da Associação Atlética Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo, das 18:30
às 22:30h, em Vila Isabel. Inf. 9979-9397.
Baile do Centro de Dança Valqueire
Todo primeiro sábado do mês, na Praça de
Alimentação do Shopping Point Center, em
Valqueire (entrada franca), com sonorização do prof. Fábio Silva. Inf. 2453-1880 /
3833-1220.
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, com banda ao vivo. Org.
Bernardo Garçon. Inf. 2771-1622 / 93990646 / 2232-1149 / 2507-5131.
Baile-ficha no Méier.

Todo o primeiro e terceiro sábado do mês o
Espaço Universo da Dança Amantes da Arte
(v. anúncio p. 26) organiza baile-ficha em
seu espaço no Méier. Inf. 8142-5371.
Forró de sábado
Todo segundo e quarto sábado do mês, a
partir das 22h, na Cia Marinho Braz, Laranjeiras, com trio de forró ao vivo (v. anúncio
p. 7). Inf. 2205-0118.
Banda Hélio Silva & Samba Tropical
Todas as sextas, a partir das 20h, na Churrascaria Gaúcha. Veja anúncio na pág. 16. Inf.
2558-2558.
Baile Julino em Cabo Frio
Será dia 04/07, no Clube Musical Santa Helena, a aprtir das 22h, com Banda Verso e
Prosa (do RJ). V. anúncio p. 2.
Aniversário de Bernardo Garçon
Será dia 11/07, na Estudantina, a partir das
18h, até 4 da manhã (v. anúncio p. 7). Inf.
2771-1622 / 9399-0646 .
Prática de tangos e boleros em Niterói
Dia 18/07, das 18 às 20h, na Amazonas Dance & Fitness, veja a programação na pág. 13.
Inf. 2613-3276.
Baile de aniversário da Escola Carioca de Dança
Dia 05/09, às 22h, no Tijuca Tênis Clube,
com Banda Paratodos e apresentação do
esetáculo de dança “O Samba e o Tango”. V.
anúncio p. 9.
Baile do Cícero no CSSERJ - Niterói
Dia 15/08, às 20h, com a Banda Resumo.
Veja detalhes no anúncio da pág. 16.
Baile Show na AABB-Rio “O Encontro da Dança de Salão com a Bossa
Nova”
Dia 15/08, a partir das 20h, com Banda Novos Tempos, equipe de dançarinos e show do
cantor Pery Ribeiro. Veja detalhes na matéria da pág. 12.
1º Desafio de Dançarinos Rio/Niterói/
São Gonçalo
Dia 12/09, a partir das 20h, com Novos Tempos e Os Devaneios, no CSSERJ, Barreto.
Inf. 2628-4778. V. anúncio pág. 2.
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, org.
Bob Cunha e Aurya Pires. No salão de eventos do Pizza & Grill, Largo do Machado. Inf.
2556-7765 / 9629-3072.
Domingueira dançante by Bob Cunha
e Aurya Pires
Com cortinas de zouk, no terceiro domingo do mês, de 18 às 22h, org. Bob Cunha e
Aurya Pires e sonorização de Viviane Chan.
No salão de eventos do Pizza & Grill, Largo
do Machado. Inf. 2556-7765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes no Olympico
Clube
Todos os domingos a partir das 20:30h, organizado por Glorinha, com o Grupo Trinidance e dj Murilo. Recorte o anúncio publicado
nesta edição (pág. 4) e obtenha desconto no
ingresso. Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
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. Inf. 9972-4008 / 9618-5176 / 81339508. Mande um email para lapabommalandro@gmail.com e peça para fazer parte da
lista amiga obtendo bom desconto no ingresso (gentileza informar onde encontrou esta
dica). Atenção: veja toda a programação da
II Maratona Carioca de Bailes, organizada
pela equipe do Bom Malandro, na matéria
da pág. 14.
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 19h, com
banda ao vivo (veja programação na pág. 2).
Inf. 2620-8018 / 2717-5023.
Domingueira do Méier, Cl. Mackenzie
Todo domingo, de 18 às 22h, com sonorização de Henrique Nascimento. Entrada Franca. Realização: João de Quintino e Henrique
Nascimento. Inf. 9752-2207 / 2269-0082.
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.
Domingo tem dança
Domingueira dançante no primeiro e terceiro
domingo do mês, na Cia Marinho Braz, Laranjeiras. a partir das 18h (v. anúncio p. 7).
Inf. 2205-0118.
FORRÓMANIA na Chur. Gaúcha
Todas os domingos, a partir das 20h, o forró mais quente da cidade com duas bandas.
Veja anúncio na pág. 16. Inf. 2558-2558.
Dobradinha no G. R. E. S. Estácio de
Sá
Dia 12/07, bandas Novos Tempos e Brasil
Show animando o baile que durará das 16 às
24h, e no qual haverá o Concurso do Negro
mais bonito. Desconto para compra antecipada de ingresso. Inf. 2527-2300.
Baile da Amazonas Dance & Fitness,
no J. Botânico de Niterói
Será dia 19/07, a partir das 11h, com entrada
franca. V. anúncio p. 13. Inf.: 2613-3276.
Festa temática do Domingos Dançan-

tes, no Olympico Club
“Queridos amigos da dança”, dia 19/07, em
homenagem ao Dia do Amigo. A partir das
20:30h. Com o Grupo Trinidance e dj Murilo
(recorte o anúncio da p. 7 e obtenha desconto
no ingresso). Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
Grande Baile Show com o lançamento das novas coreografias das cias de
dança do RJ.
Com sonorização do dj Marcelinho. Será
dia 19/07, a partir das 19:30h, no Clube Mackenzie. Inf. 3899-7767 / 9752-2207.
Pic Nic Dançante no Império Serrano
Dia 26/07, a partir das 14h, com Conj. Aeroporto e Bd Brasil Show. Inf. 9266-8807 /
2455-7522 (Rosângela Simões). Mais pontos de venda e tels no anúncio publicado na
pág. 7.
Aniversário do Aragão, no Olympico
Club
Será comemorado na festa “Domingos Dançantes” by Glorinha, dia 26/07, a partir das
20:30h, com o Grupo Trinidance e dj Murilo
(recorte o anúncio da p. 13 e obtenha desconto no ingresso). Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
Aniversário de Leo Fortes
Dia 02/08, de 20h à 1h, no CIB, Copacabana,
com djs Marcelinho e Pedrada. Veja detalhes no anúncio da pág. 16. Inf. 7148-6958.
Baile de aniversário do Studio de
Dança Henrique Nascimento
Será domingo, dia 16/08, 19h, no Mackenzie, Méier, por ocasião do encerramento do
“Workshop dos Famosos”. Veja detalhes no
anúncio da pág. 17. Inf. 9752-2207.
1º Mega baile do São Cristóvão Imperial.
Dia 16/08, das 16 às 24h, com as bandas Karibe e Resumo (v. anúncio p. 16). Org. Bernardo Garçon. Inf. 2771-1622 / 9399-0646 .
Encontro dos dançarinos no Clube
Combinado 5 de julho, Barreto, Niterói
Será dia 06/09, véspera de feriado, das 16h
às 2h da manhã com 3 bandas: Rio Show,
Copa 7 e Brasil Show. Desconto para compra antecipada de ingressos. Veja detalhes
no anúncio da pág. 16. Inf. 9573-8191
2º Baile do Século no Gr. de Rocha
Miranda
Será dia 06/09. Organizado pelo grupo Amigos da Paz, com 3 bandas (Brasil Show, Novos Tempos e Devaneios), a partir das 14h.
Inf. Bira 3423-8207 / 9603-6772 (mais tels e
pontos de venda no anúncio da pág. 16).
Comemoração do 2º Ano do Jornal
Falando de Dança
Será no evento “Domingos Dançantes” by
Glorinha, no Olympico Club, Copacabana,
dia 11/10, véspera de feriado. Informações
com Aragão: t. 9202-6073.
OUTROS EVENTOS:
Gardel, musical de tango
Espetáculo em cartaz todos os sábados do
mês de julho, às 19h, contando com apresentações de tango executadas por Bob Cunha e
Aurya Pires. Inf. 2556-7765 / 9629-3072.
Glamour, espetáculo de dança
Julho. Novo espetáculo de dança de Álvaro
Reys, aos sábados, na Alvaro’s Dance, Copacabana. Leia mais a respeito na matéria
da pág. 8.
Show de lançamento do cantor Márcio Thadeu
Será dia 08/07, quarta-feira, a partir das 19h,
no Cais Cultural, Pç Mauá, Centro do Rio.
Veja anúncio na pág. 2.
II Maratona Carioca de Bailes
De 11 a 19/07. Veja na pág. 14 toda a programação de bailes, workshops, Mostra de
Dança e pontos de venda de passaportes.
Adquira seu passaporte com a equipe do Jornal Falando de Dança (tel. 9202-6073 - Aragão) e obtenha brindes extras (v. os brindes
na pág. 27).
16º Workshop da pousada A Marca do
Faraó, em Cachoeiras de Macacu
De 03 a 05/07. Veja detalhes no anúncio da
pág. 13. Inf. 9399-6284.
II Workshop de Ritmos Quentes da
Academia Jimmy de Oliveira
De 9 a 12/07, com aulas de samba, salsa,
forró e zouk. Inf. 2283-6920.
Passeio a Paraíba do Sul com Adriano Rios Divulgação
A segunda viagem dançante, organizada por
Adriano Rios, a Paraíba do Sul, será de 10 a
12 de julho. Inf. 8849-8002 / 3546-0690.
Passeios com Conceição da Bahia
Veja no anúncio da pág. 4 a programação de
passeios organizados pela profª Conceição
da Bahia, como Porto Seguro e Conservatória. Inf. 2288-2087 / 9679-3628.
3º Encontro Carioca de Tango
Será 18 e 19/07, na Escola Carioca de Dança, Tijuca, com alguns dos melhores profissionais de tango do Rio de Janeiro. Inf.
2288-1173.
Zouk n’ Rio 2009
De 17 a 19/07/09, com 12 professores especializados no ritmo (v. anúncio p. 17). Org.
Renata Peçanha. Inf. 2221-1011 / 9879-1502
/ 8882-8950.
Curso especial de forró para profissionais e nível avançado
Será de 20 a 26/07, na cia Marinho Braz, em
Laranjeiras (v. anúncio p. 17).
3º Concurso de Dança de Salão do
Rodo Shopping de S. Gonçalo
Agosto. Todas as segundas-feiras de agosto,
a partir das 19h, com inscrições grátis. Veja
detalhes no anúncio da pág. 16.
Show do cantor Pery Ribeiro
Dia 15/08, no Baile Show organizado por
Cristiano Salgado, em homenagem à Bossa

Nova. Veja matéria na pág. 12.
4º Workshop de Forró Universitário
Organizado por Marquinhos do Forró. Será
dia 02/08, na Ac. Jimmy. Veja detalhes no
anúncio da pág. 17. Inf. 9251-3248.
Workshop dos famosos
Será domingo, dia 16/08, no Mackenzie,
com professores que já participaram do
quadro Dança dos Famosos, da Rede Globo.
Veja detalhes no anúncio da pág. 17. Inf.
9752-2207.
Jazz 40º
Espetáculos e debates, no Teatro Cacilda Becker, de 19 a 23/08. Veja anúncio na pág. 9.
Congresso Estadual de Dança de Salão do Rio de Janeiro
Dias 31/10 e 01/11, no CIB, Copacabana,
com mais de 25 professores e 3 bailes. O
baile inaugural será dia 30/10, na Escola de
Dança Jaime Arôxa, em Botafogo.
Inf.
3022-5288.
II Congresso Internacional de Zouk
do Rio de Janeiro
Será em janeiro/2010, com organização de
Renata Peçanha (acompanhe a postagem
de grade de horário e professores em www.
renatapecanha.com.br). Inf. 2221-1011 /
9879-1502 / 8882-8950.
Outros Estados:
3º Congresso Internacional de Dança
Esportiva, em São Paulo, com campeonato de dança
Será de 24 a 28/07, com o 2º Campeonato
Brasileiro de Dança Esportiva no dia 02/08.
Veja anúncio na pág 9.
PROGRAMAÇÃO DAS BANDAS E
DJ’S PATROCINADORES:
Agenda de Dj Renato Ritmus (bailes
de ficha):
Agenda de Baile de Ficha com a Equipe
de dançarinos Renato Ritmus, mês de julho: Bangu A. C, às segundas; Estudantina,
às quartas; Irajá A. C., na sexta dia 31/07;
Clube dos Aliados, nos domingos dias 12 e
26/07. Para desconto na entrada do baile da
Estudantina, acesse “cupons de desconto” no
site do jornal e imprima o seu.
TriniDance
Animando as noites de Copacabana: toda
sexta, na Festa do TriniDance, no CIB, e
aos domingos no “Domingos Dançantes”,
de Glorinha, no Olympico Club. No site do
jornal Falando de Dança, assista a clipes do
grupo (link ‘roteiro das bandas’). Inf. 98549827.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. José – ou
www.conjunto aeroporto.mus.br. Programação já agendada (sujeira a alteração): Em julho, já agendado: (3) Casa de Viseu; (4) festa
particular; (5)Cl. Marinha, V. Carvalho; (6)
Império Serrano (entrada franca); (8) Casa
de Shows Sem Comparação, Vila da Penha
Penha; (11) Casa de Shows Absolut (S. J.
Meriti); (12) Casa de Shows Emporium
(S. J. Meriti); (13) Bonsucesso F. Cl.; (16)
Casa de Festas Elandre (Madureira); (17)
Rio Sampa (N. Iguaçu); (18) Absolut; (19 )
Baile grátis na Praça Rio Grande do Norte
(Engenho de Dentro), em homenagem ao dia
do dançarino; (20) Mackenzie, Méier (baile
em homenagem ao dia do amigo); Churrascaria Marlene (Valqueire); (23) Churrascaria
gaúcha (Laranjeiras); (24) Rio Sampa; (25)
Cep Caxias, Reduc (Fetival de Queijos e Vinhos); (26) Império Serrano (em dobradinho
com Brasil Show); (27) Tijuca T. C.; (28)
América F.C.; (31) Rio Sampa. Já agendado
para agosto: (01) Mackenzie (Noite do Flash
Back); (02) Cl. Marinha, V. Carv.; (03) Império Serrano (entrada franca). Não percam:
dia 05/09, Baile de Aniversário dos 40 anos
do Conjunto Aeroporto, no Clube Mackenzie, Méier.
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-9446.
Programação já confirmada para julho: (4)
Aspom; (5) Bombeiros; (11) Helênico; (12)
Estácio de Sá; (17) Irajá; (25) Estudantina;
(31) São Pedro D’Aldeia (particular).
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-4308; 24641190; 3359-6753; 7862-0558 id:83* 67257.
Agenda de julho: (03) Mega Show (Realengo); (04) Clube de Regatas Icaraí (Niterói);
(05) Lapa 40 Graus; (07) Churrascaria Gaúcha (Laranjeiras); (08) Bar do Tom (Ipanema); (09) Club Municipal (Tijuca); (10)
Tijuca Tênis Club; (11) Estudantina (Centro
Rio); (12) Canto do Rio (Niterói); (16) Churrascaria Gaúcha; (17) Centro Cultural Carioca, Centro do Rio (Maratona Carioca de
Bailes); (18) Helênico (Rio Comprido); (18)
Centro Cultural Veneza, Botafogo (Maratona Carioca); (19) Lapa 40 graus (Maratona
Carioca); (24 ) West Show (Campo Grande); (25) Baile Aniv. Do Fluminense F. Cl.
(Baile de Gala); (26) CBSM (V. Carv.); (30)
Churrascaria Gaúcha; (31) Sesc, Engenho de
Dentro (Encontro dos Mestres). Obs: Programação sujeita a alteração, aconselhamos
confirmar nos telefones acima
Banda Status Show Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa)
Agenda de julho já confirmada: (02) Chur.
Gaúcha; (03) Rio Sampa; (04) Cl. Vila Izabel; (06) Cl. Municipal; (09) Casa de Festas
Elandre; (10) Rio Sampa; (11) Iate Cl. Jardim Guanabara; (12) Cl. Marinha; (14) Tijuca T. C.; (15) Irajá A. C.; (17) Sam Brutus;
(19) Cl. Democráticos; (23) Portuguesa da
Ilha; (24) Casa de Viseu; (25) Cl. Helênico;
(26) Cl. dos Bombeiros.
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Sobre o falecimento da mestra Maria Antonietta (mensagens recebidas por email, no livro de visitas do site ou nos comentários do
blog)
Muita tristeza no coração. Uma mulher maravilhosa que
vai deixar muita saudade em todos os amantes e estudiosos de dança de salão. Foi a mãe dos grandes mestres, precursora e revitalizadora de uma dança que nos anos 70 poderia ter simplesmente
desaparecido por conta das discotecas e da dança individual. Uma
perda irreparável. (Daniel Pinto, Austrália)
Pessoa ímpar, forte, mulher coragem e ao mesmo tempo
uma prova viva da sensibilidade e leveza de um ser! Meu coração
está de luto mas minha alma ouve seus apelos de “ Não chorem por
mim! Apenas dancem, ela, a dança de salão, é que nunca pode morrer!”. Eu, mesmo muito triste, como “filha adotiva”, da Estudantina
e dela, buscarei forças para honrá-la e jamais esquecê-la! Eu amei a
Antonietta! (Anita Buenaga Cavalcante)
Leonor, muito obrigada por ter divulgado a notícia. Antonietta foi minha primeira professora de dança (e foi por causa
dela que eu quis aprender), mas aprendi com ela muito mais do que
dançar. Ela foi uma guerreira na profissão e na vida, e todos nós
amantes da dança de salão devemos muito a ela por sua paixão,
dedicação e persistência. Que Deus a receba com carinho e a acomode no lugar de honra que merece como ser humano notável. Ela
já deve estar planejando ensinar muita gente a dançar lá em cima.
(Nilce Oliveira)
Nossa lá se foi a nossa mestra maior, que ela baile muito
com os anjos. Com certeza ela foi a inspiração para todos nós.
Meus sinceros sentimentos. (Neuza Abbes).
A dança de salão ficou sem a sua dama mais guerreira, em
compensação, o céu está em grande baile com todos os seus dançarinos para recepcionar a grande mestra!!!! (Tania Ramos)
Impressionante como os jornais simplesmente ignoraram
a morte dela! Lamentável que uma pessoa que dedicou uma vida
inteira à cultura e à dança seja esquecida assim! (Denise Brito)
A estrela que brilhava aqui na Terra, agora brilha nos
céus... Dedicou sua vida à dança, abrindo as portas de muitos corações e adentrando na alma, e lá semeou a paixão pela dança, em
toda sua espiritualidade e esplendor... onde floresceu muitos dos
espíritos que hoje bailam pelos salões do Rio, do Brasil e do Mundo... Soube semear com graciosidade, com sensibilidade, algo que
estava além da técnica, a arte em seu estado mais puro e evolutivo,
em seu estado mais pleno e belo... Que viva eternamente no legado
que nos deixou!!! (André Sampaio)
No dia sete de abril, mês internacional da Dança, Maria
Antonietta, nossa Fada Madrinha, nossa Primeira Dama, nossa
Grande Mestra, morre no Rio de Janeiro. Para nós, professores,
dançarinos e simpatizantes da Dança de Salão, ela não representa
apenas uma professora e dançarina; ela é a própria Dança de Salão.
Agradeço a Deus a oportunidade de conhecê-la, de ter tido o privilégio de com ela dançar um bolero na Estudantina, de ter participado de dois Workshops de Dança de Salão por ela dinamizados
e outros eventos, de ter conhecido sua irmã, filhos e netos e de ter
lido a sua biografia “Enquanto Houver Dança”. Perdemos mais um
ícone da Dança da Salão, mas a sua garra, seus ensinamentos, sua
irreverência, seu dinamismo, sua simpatia e elegância e o seu amor
pela Dança, pela vida estarão sempre ao nosso lado e presentes nos
nossos corações. Maria Antonietta, obrigado por ter escolhido a
Cidade do Rio de Janeiro para viver e ter vivido, caminhado e dançado com os cariocas. (João Brasil Silva).
Adeus Maria Antonietta, a pequenina mulher (em tamanho), mas a grande dama das Danças de Salão no Brasil. Com
certeza está nesse momento dançando no Grande Salão Celestial.
Você foi e será sempre a maior referência das Danças de Salão nes-

se Brasil. (Gracinha Araujo e Airton, Curitiba - Paraná)
.........................
Outros assuntos
.........................
Como faço para receber o jornal? Sou professora da dança
de salão em Petropólis e gostaria de receber para deixar meus alunos informados. (Ananisa Silva de Souza, por email)
NR: Ananisa, agradecemos o contato. O jornal Falando de Dança
é distribuído gratuitamente nos bailes do Rio. Mas você também
pode recebê-lo, sem perder nenhum número, fazendo uma assinatura anual de apenas R$ 42,00 ( R$ 3,50/m, que inclui envelopamento e despesa de postagem). Caso tenha interesse em fazer a
assinatura, envie-nos seu endereço completo e um tel de contato,
que lhe mandaremos as instruções de pagamento. Aproveitamos
para parabenizá-la pela preocupação em fornecer conteúdo informativo a seus alunos.
Gostaríamos muito de saber qual o estilo de músicas que
o Conjunto Aeroporto apresenta em seus eventos. (Iracema Breves,
Vice-Presidente da AFINCA - Associação dos Funcionários do Instituto Nacional de Câncer, por email)
NR: Cara Iracema, sugerimos entrar em contato diretamente com
a banda, através dos telefones publicados em seus anúncios nesta
edição.
Gostaria de saber onde estão os melhores dançarinos de
determinado ritmo. Por exemplo: sou de BH e percebo que o forró tem maior tradição no Nordeste, BH e Brasília. O samba, no
Rio. O zouk, talvez em Porto Seguro. Gostaria de saber a divisão
geográfica dos ritmos e onde estão os dançarinos mais antigos da
dança. Já tentei conversar com o Jaime Arôxa, que deve ter muita experiência, mas não consegui. Gostaria também de saber onde
encontro fontes de informação confiáveis a respeito da história de
cada ritmo. (Henrique Utsch, em mensagem no livro de visitas do
site)
NR: As perguntas que o leitor faz aqui talvez nem um estudioso
em dança pudesse responder com cem por cento de certeza. Mas se
algum leitor se habilitar a responder, o espaço aqui é livre.
Tenho visto várias informações de amigos e amigas sobre
o Mestre Oswaldo Florêncio, especialista em bolero e tango. Gostaria, se possível, que vocês me informassem o telefone da academia na qual ele atua para que eu possa tentar fazer minha inscrição
bem como conhecer o espaço. (Glaucia Araújo, por email)
NR: Com a permissão de mestre Oswaldo, fornecemos particularmente à leitora seus telefones de contato.
Gostaria de receber o Newsletter sobre dança de salão.
(Marta Rizzo, por email)
NR: Agradecemos o contato, Marta, e já cadastramos seu email
em nossa mailing list. Assim, de quinze em quinze dias, você receberá nossa mensagem com as programações de eventos de nossos
patrocinadores.
Leonor, obrigada! O que significa ser jornalista? Um jornalista faz a ponte entre os fatos e o público. Um relato da realidade, que deve ser feito com base em honestidade e sinceridade. Você
é uma JORNALISTA. (Piletados, em mensagem no livro de visitas
do site)
Aonde estão as fotos de mês, vocês demoram é muito para
publicarem fotos, pô. (Jorge, em mensagem no livro de visitas do
site.)
NR: As postagens na web, das fotos de nossas coberturas dos eventos de maio, realmente só foram atualizadas no final do mês de
junho, devido a problemas de logística.
O jornal está bem consistente. Parabéns pelo jornal e pela sua matéria, chamando a atenção para a importância da política (não necessariamente partidária) para a dança. (Luís Florião, por email.)

Errata: (1)Por erro de digitação, a mensagem do prof. Zezé Magela à mestra Maria Antonietta (ed. 20 - pág. 12) saiu com citação
incorreta a Manuel Bandeira. O correto é “cansou de ser moderna e passou a ser eterna” (e não estrela, como foi digitado). (2)
A Cia Carlos Bolacha, composta pelos jovens Andrea e Wallace,
Ingrid e Toddynho, Mariana e Thiago, Máyra e Rômulo, e Paulinha e Hugo, apresentou-se na Mostra Oficial do Baila Floripa,
no Teatro Pedro Ivo Campos, e não na Mostra Paralela, como foi
noticiado na ed. 20, pág. 18.
..............................................
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, ainda, 9519-6565.

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.
Distribuição interna, gratuita e dirigida.

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

Prof. Pedrinho Alves

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

Petrópolis

Aulas particulares e em grupo

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

To
d

os ritmo

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
AD

EMIA DE DA

Bolero-Samba-Fox-Salsa-Forró-Jazz-Ballet
Visite nosso site: www.henriquenascimento.com.br

Inf.: (21)3899-7767 / (21)9752-2207 - Email: sac@henriquenascimento.com.br
Av. Dom Helder Câmara (antiga Suburbana) nº 5759 sb - Todos os Santos - RJ
(próximo ao NorteShopping e próximo à saída 4 da Linha Amarela)

Botafogo

email: contato@jaimearoxa.com.br

Espaço de Dança Cristiano Salgado
Visite nosso site: www.cristianosalgado.com.br

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

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

Alvaro’s Dance

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

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

R. São Clemente 155

tel. (21) 2286-0065

N

A

Rua Álvaro Ramos 11 - Botafogo - RJ
tel (21) 2541-6186
www.carlinhosdejesus.com.br

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

Dança de Salão

Ç

Casa de Dança Carlinhos de Jesus

os

AC

PROGRAMAÇÃO NO SESC DE NITERÓI

com dançarinos

Profª Luciana Santos

Escola de Dança

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

Inf. 2257-0867
9986-7749

2ª quarta-feira do mês,

s!

2009 REINALDO GONÇALVES

Av. Franklin Roosevelt 137 - 10º andar

18 às 22h na

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

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

Academia Luciana Santos

Happy Hour

Inf.: (0XX21)2547-0861

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

José Magela
Danças
de Salão

Botafogo - Rio de Janeiro
email: zemagela@ig.com.br
Contato:

2246-4759 / 9728-8220
AABB-Tijuca
R. Hadock Lobo 227 - 2º andar
2ª/4ª/6ªs feiras a partir das 18h
Tel. 2569-3222 / 2214-5233*
(*a partir das 14h)

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

Rock
Tango
Bolero
Samba no pé
Samba de gafieira
Preparação corporal para cenas

2223-4066

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

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
R. Cardoso de Moraes 250
Bonsucesso

Inf.: (21) 3868-4522

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

Academia Rampa

R. Sá Ferreira 202 - Copacabana
tel. 3796-7307 / 8551-1103
Tenha a melhor
recordação da
sua festa!

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

Orkut: W.N DIVULGAÇÕES (fotos de
nossas coberturas fotográficas)

Inf.
2521-6627

30 JUN

AULA INAUGURAL ABERTA

email:
estudiosolangedantas
@hotmail.com

Inf. 2245-6861 - 7899-8273

Pç. Demétrio Ribeiro 17 - sala 302* - Copacabana - RJ
tel. 2220-0907 / 9999-3867 *(entre Princesa Isabel e Prado Jr)

TURMAS PARA CRIANÇAS E MELHOR IDADE - TURMAS HOR. ALMOÇO
úcleo de Danç a
N

Ramon Oliveira

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

R. Bento Lisboa 64 - Catete

Pe anha
Renata

Dança de salão em Copacabana com prof.

arte: Jornal Falando de Dança

Novo!
Samba de gafieira
c/ Stelinha Cardoso
iniciante
intermediário

CONHEÇA O MELHOR DA DANÇA
DE SALÃO NO CENTRO DO RIO
turmas manhã / tarde / noite
aulas também aos sábados

Solange Dantas

Rua Otávio Carneiro 143 - sala 406 - Icaraí - Niterói
tel. 2612-9018 / 8873-4453

Ivan Sanna

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

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

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

Com este: uma aula e matrícula grátis

Av. Meriti 1600 - Vila da Penha

Centro de Dança Valqueire
Prof. Fábio Silva

Pelo prazer de dançar...

DANÇA DE SALÃO

Sapateado - Ballet - Jazz
e outras atividades
Adulto e Infantil

TERÇAS E QUINTAS:


zouk e salsa: às 19h


dança de salão (iniciante): às 20h
SEGUNDAS E QUARTAS:


dança de salão
níveis iniciante e intermediário
SÁBADOS:


dança de salão: níveis iniciante
(10:30h) e intermediário (15h)


zouk: às 15h (intermediário) Inf. 2453-1880 / 3833-1220
BAILES (dança de salão):
R. Luís Beltrão 160 - cobertura


todo 1º Sábado do mês
Shopping Center Point
(entrada franca)
Vila Valqueire

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

FILIPETAS - FLYERS
INGRESSOS DE SEGURANÇA
PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA ÁREAS VIP

Aprenda a dançar em casa
com

JAIME ARÔXA

Compre seu DVD
por e-mail ou tel.

inaciocj@gmail.com
Tel. (21) 2247-3458 / 9641-3499

Ou, ainda, na LOJINHA DO ARÔXA:
R. S. Clemente 155 - fundos - tel. 2286-4171 (das 10:00 às 22:00h)
Telefone da Escola: (21) 2286-0065
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Contato:

tel. 2205-3975

Endereço:

R. das Laranjeiras 21 - Lj 4

www.impulsaolingerie.blogspot.com
contato@impulsaoonline.com.br

www.capezio.com.br

R. Dr. Francisco Portela, 415
(em frente ao CIEP Paraiso) - SG

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

