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SÁBADO

21:00 h

BERNARDO
GARÇON
17 JUL
ESTUDANTINA MUSICAL

DJ DOM WILSON &

BANDA PARATODOS

Nesta edição: saiba como foi a 1ª reunião para a realização da
Semana da Dança de Salão do RJ (Lei 3440/2000) - concursos
workshops, festivais e editais - Dançando na telona: ”Sob a Luz
da Fama, O Poder da Paixão” - Pé-de-valsa: Faustão favorece
ou denigre a dança de salão? - Danças orientais: o que é a
dança do ventre - Rio que Mora no Mar: Morro dos Macacos

Sexta dançante do

TriniDance

O baile em clima
de

C E

Aniversário do prof.

Reinaldo
Gonçalves

RODRIGUINHO
BARCELOS

20:00 h

Sábado

JUN

(Último domingo do mês
das 17 às 22h)

Local:

Brasil Show

Inf.
2701-9293 / 2601-3401
9741-8373

27 JUN

BAILE DE ANIVERSÁRIO

Banda

26

festa

Todas as sextas, 20:30h
CIB - R. Barata Ribeiro 489
Copacabana
Reservas: 3285-7827

RETIRO DOS ARTISTAS
Rua Retiro dos Artistas, 571
Pechincha - Jacarepaguá
(estacionamento grátis no local)
Ingresso antecipado R$ 8 (na hora, R$ 10)

EQUIPE DE DJS PEDRADA

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL:
CIA DE DANÇA RODRIGUINHO BARCELOS

realização

arte

apoio

Informação:

Butikin das Estrelas
(21)2436-6961
Retiro dos Artistas 7892-2845 \ID.:8*27392

(www.casadosartistas.org.br/salao.swf)
email dancadosartistas@gmail.com

(Rodriguinho Barcelos)

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB
Domingueiras (19h)
06/06 - Pingos e Gotas
13/06 - Aeroporto
20/06 - Resumo
27/06 - Os Devaneios
Apoio:

Quartas dançantes (15 às 19h)
02/06 - Marcos Vinicius e
Marta Calmon
09/06 - Casal Nota 10
16/06 - Pop Music
23/06 - Babilônia
30/06 - Domingão e Alex

Clube dos Sargentos de Cascadura - CSSA
Av. Ernani Cardoso, 183 - Cascadura - RJ

de
6h ile!
a
b

Baile de aniversário

JOÃO MEDEIROS
SEX

BANDA NOVOS TEMPOS
Dj Jefferson
Thomaz

25

Divulgação:

Só ingresso: R$ 10
Ingresso + camiseta: R$ 15
Informações:
2010
3287-0597 / 9407-5152
Apoio: Pedro Paulo
a partir das 18h

JUN

Cachoeiras
de Macacu:
no meio da
Mata Atlântica,
uma infraestrutura de
lazer, com muita
tranquilidade
para quem
quiser descansar
e programação
dançante,
para quem
quiser agitar!

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

Programe-se! (pacotes com e sem transporte)

25 - 27 JUN
FESTA
JUNINA
06 - 08 AGO
FONDUE
DANÇANTE
17 - 19 SET
WORKSHOP
DE DANÇA
Veja fotos da Pousada no site www.jornalfalandodedanca.com.br (tag “pousada faraó”)

MÁRCIO THADEU
Lançamento do CD “Negro Canto”

UMA HOMENAGEM AOS COMPOSITORES NEGROS DA
MPB, COMO NELSON CAVAQUINHO, LECI BRANDÃO,
BENITO DI PAULA, PAULINHO DA VIOLA E
ARLINDO CRUZ

09 JUN - QUA - 21h
LAPINHA

Av. Mem de Sá, 82 - Lapa - RJ
(esquina com Rua do Lavradio)
tel. 2507-3435
couvert: R$ 20,00 (vinte reais)
classificação: 16 anos

Pacote inclui:
x transporte
x hospedagem com
pensão completa
x 3 bailes
x dançarinos contratados
x passeios turísticos com guia
x passeio de compras
(cristais, têxtil, lingerie)
x e toda a animação da
equipe Studio Barra
Valor: 5 x R$ 179,00

Visite Poços de Caldas com o Studio Barra

Saída dia 03/09 - retorno dia 07/09 (feriado prolongado)

Vagas limitadas
Faça já sua pré-reserva!
Realização:

Arte / apoio:

Organização: Leandro Aragão e Kátia Queiroz

visite nosso blog: http://studiobarra.blogspot.com

Pousada A Marca do Faraó

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

arte: Jornal Falando de Dança

apoio

Poços de Caldas - MG
De 3 a 7 de setembro
Inf.: (21) 2491-6957
9667-5597 / 9726-7589

email: venha_dancar@yahoo.com.br

3 77 1 1 0 0 0
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Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023
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Leonor Costa

Destaque de Capa

Bernardo Garçon
Comemorando mais um aniversário e 6 anos
trabalhando na divulgação de eventos na
Estudantina, ele promove baile especial na
tradicional gafieira, dia 17/07, com dj Dom
Wilson e Banda Paratodos
de ficha das quartas-feiras, em parceria com Renato Ritmus, os bailes
de Charme, às quintas, e as rodas
de samba, às sextas. Os tradicionais bailes dos sábados, uma marca
da casa, ele procurou incrementar
com bailes temáticos, como a Noite do Hawai, e doses duplas, como
os Mega Bailes. Recentemente, ele
promoveu o baile pelo Dia Internacional da Mulher, evento realizado
pelo proprietário da casa, Isidro
Page, e abrilhantado com a presença de atrizes globais, num trabalho
do diretor artístico da Estudantina,
Paulo Roberto.
No baile de aniversário do dia
17/07, a abertura será do dj residente Dom Wilson, a partir das 18h
(“para quem quiser vir direto do
trabalho”, explica Bernardo) e às
22h a banda Paratodos assumirá o

DOMINGOS
DANÇANTES
by Glorinha

comando da pista, até 4 da manhã.
A julgar pela quantidade de amigos
que angariou, ao longo de mais de
4 décadas de salão, o baile promete
muita animação e confraternização.
“Além de muito bolo e champagne,
como de costume”, ressalta Bernardo.
8Leonor Costa
Serviço:
Baile de Aniversário de
Bernardo Garçon
Sábado, dia 17 de julho
Estudantina Musical
Praça Tiradentes 79-81
Centro do Rio
Abertura às 20h com Dom Wilson
Banda Paratodos a partir das 22h
Informações:
2771-1622
9399-0646.

Cobertura do Jornal Falando de Dança, do
baile de aniversário do promoter, ano passado: ao alto, Bernardo, filhas e neta; ao
centro, Bernardo e filhas junto ao bolo personalizado; acima, Bernardo entre Aragão
(Jornal Falando de Dança) e Isidro Page
(Estudantina Musical).

TARDE DANÇANTE

arte: Jornal Falando de Dança

Será o terceiro aniversário comemorado na Estudantina, onde passou a atuar na divulgação de eventos
desde o fechamento da sede social
do Bola Preta, na Cinelândia, onde
trabalhou durante 40 anos, como
garçon (daí o apelido incorporado
ao nome) e como promoter.
Hoje, esse português de Aveiro,
que desde cedo promovia bailes e
excursões em Duque de Caxias,
onde mora até hoje, continua na
atividade de garçon, no Clube dos
Democráticos (“sempre foi minha
profissão principal e, além disso, é
uma ótima oportunidade de divulgar meus eventos”, frisa Bernardo). Fora isso, passou a se dedicar
quase que exclusivamente à divulgação dos eventos da famosa Estudantina Musical. Dentre as idéias
adotadas pela casa, estão os bailes

DO BIGODE
COM BANDA

NOVOS TEMPOS
no salão nobre, refrigerado,
do Clube Casa da Vila da Feira

A FESTA QUE VIROU MANIA!
Grupo Trinidance
& DJ Murilo

Olympico Club

03 JUN - Quinta - 16:30h
(FERIADO DE CORPUS CHRISTI)

R. Haddock Lobo 195 - Tijuca
Informações e reservas:
Marquinho Bigode:
8199-0401 - 9812-3693
2293-1542 - Clube

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar - Copacabana

Entrada: R$ 25 - Com este: R$ 20
Maio e junho: R$ 18 chegando até 21h

Reservas: 2553-3600 / 9772-2051
MASSAGEM
TERAPÊUTICA
DESPORTIVA
ESTÉTICA
COM ARGILA
ANDRÉ RODRIGUES - t. 8742-5712 / 9105-5722

DRENAGEM
LINFÁTICA
CORPORAL
FACIAL

SPA DAY
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Fala Aragão

Realização: Angela Abreu - traje esporte fino

fotos: Leonor Costa

Audiência pública na Alerj, a respeito da alteração na Lei Rouanet, dia 11/05.
Frente a frente com a secretária de cultura do Estado, Adriana Rattes, não
poderia deixar de lhe pedir o agendamento da entrega do projeto da Semana da
Dança de Salão de 2010.

AGOSTO

06

SEXTA

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

BANDA BRASIL SHOW

Início 19:30h

ANIVERSÁRIO

IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE

Ouço dizer que um jornal tem que ser imparcial, se limitar a informar ou, se investigativo,
a denunciar. De fato, nosso interesse, quando
resolvemos fundar o jornal como uma versão
impressa do blog Falando de Dança, foi realmente o de servir de meio para a troca de
informação, um veículo com tiragem, circulação e periodicidade compatíveis com a necessidade de um segmento carente desse tipo
de serviço.
Ocorre que, com o passar dos anos (e lá
se vão quase três, sem contar minha experiência em outro informativo), verifiquei que
não falta à comunidade da dança de salão somente um mero veículo por meio do qual o
anunciante chega ao consumidor de seu produto (serviço). Falta-lhe conhecimento, pelo
menos a uma imensa maioria. Há disposição,
boa vontade, desejo de evoluir mas não se tem
ideia de como, nem por onde. Já as entidades
associativas carecem de meios para divulgação e até de mão-de-obra para levar adiante
projetos. Então, eis a questão: deveria manter minha imparcialidade ou, vendo meios de
ajudar de alguma forma, arregaçar as mangas
e ir em frente? Definitivamente, ficar parado
não é de meu feitio. Do contrário, não daria
conta de numa mesma noite, como é comum,
sair da zona sul, onde more, e ir para a São
Gonçalo, Niterói, voltar ao Rio, seguir para
Vila Valqueira na zona oeste, passar na Tijuca
(zonar norte), dar uma paradinha no Centro da
cidade e terminar o roteiro, meia dúzia de bailes depois, em Copacabana.
Então, que me desculpem os que me acham
impertinente, mas, ao menos neste momento
ser impertinente é preciso.

ANGELA ABREU
QUI - 02 DEZ

Por Antônio
Aragão

Um jornal participativo...
Isso existe?

Início 19:30h

Traje Esporte fino

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
Realização: Amiga Angela Abreu

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093
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Venha conhecer o

Leonor Costa

Os melhores e
mais animados
bailes do Rio!
Carlos Coelho (Méier)

Moreira (Maricá)

Reinaldo (São Gonçalo)

Gustavo (Niterói)

Grupo de Trabalho da Semana da Dança de Salão ouve
as sugestões e propostas e faz anotações: da esq. para
a dir., Stelinha Cardoso (SPDRJ), Jaime José (APDS),
Luís Florião (Andanças) e João Batista (APDS)_

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

PASSEIO PÚBLICO

Av. Rio Branco 277 - Centro
Baile dos aniversariantes: toda
última segunda-feira do mês
(aniversariantes do mês não
pagam ingresso e ganham bolo)

Genilson (Japeri)

TODA

SEGUNDA
18:00 à
01:00h

Promoção até 20h: cerveja Skol dupla
Ingresso: R$ 12,00 (com este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e eventos especiais

Caio Monatte (Tijuca)

Cacau Mendes (Rio das Ostras)

Semana da Dança de Salão:
eles manifestaram interesse em ajudar - e
você, o que pode fazer por esta causa?

BAILE DAS

ROSAS
AMARELINHO DA
CINELÂNDIA
Pr. Mal. Floriano 55
sobreloja

Banda Pérolas

equipe de dançarinos
e sorteios (início 19h)

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

JUNHO - NÃO HAVERÁ BAILE
JULHO - DIA 13

Moreira veio de Maricá. João Batista e Aloísio Junior, de Duque de Caxias.
As propostas foram ouvidas e anotadas, para a
criação de uma grade de eventos provisória que
poderá sofre alterações e acréscimos de outros que
eventualmente venham ainda a se juntar ao grupo.
O Jornal Falando de Dança acompanhou a reunião e sua diretoria ficou feliz em constatar quantos
profissionais de dança participam de projetos sociais e culturais e têm um perfil mais participativo.
São pessoas assim que podem ajudar a alavancar
as atividades em torno da dança de salão, tornála mais visível ao público em geral e atrair novos
praticantes.
Se você não tem tempo ou não se dispõe a entrar
nessa “batalha”, pense que há formas fáceis de ao
menos encorajá-los. Procure acompanhar a programação que será aprovada, procure participar
dos eventos que serão divulgados. Em fazendo
isso você, leitor, amante dessa arte, já estará ajudando bastante na valorização do profissional e do
dançarino de salão.
8 Leonor Costa

“Valeu por você existir, amigo!”
Grande evento em homenagem ao
Dia Internacional da Amizade

Amigos para sempre

ALMOÇO DANÇANTE

Buffet completo
bebida
(incl. chope)
e os
melhores
dançarinos

no ritmo do trio

HÉLIO SILVA

SEXTA

23

JUL

12:30h

Organização prof.

Alexandre
Nurck

Clube Monte Sinai

S. Francisco Xavier 104 - Tijuca

Inf. e reservas: (21) 9697-6797

ANUNCIE CONOSCO:
(21) 2551-3334 / 9492-9462

Marlene Oliver apresenta

Traje: Esporte Fino

Em resposta à nossa campanha, via Newsletters,
postagens no site e até contato telefônico, alguns
profissionais mandaram mensagem ou responderam verbalmente ao Jornal Falando de Dança, manifestando sua intenção de ajudar. Mas somente
um pequeno grupo se dispôs, de fato, a comparecer
a uma reunião no Centro da cidade, numa manhã
ensolarada de domingo, para ouvir o relato do grupo de trabalho envolvido no projeto da Semana da
Dança de Salão do Rio de Janeiro, já tão intensamente explicado em edições passadas (e acessível
aos interessados, pelo site do jornal).
Felizmente, embora ainda em número insatisfatório comparativamente ao número de profissionais
da dança que deveriam estar envolvidos no projeto, notou-se um maior interesse pelo assunto e a
maioria levantou-se para apresentar uma proposta. Além disso, percebeu-se uma maior representatividade das regiões do Estado. Cacau Mendes
e bolsistas de sua academia se deslocaram de Rio
das Ostras. Genilson veio de Japeri falar sobre seu
projeto cultural. Niterói estava ali representada
por Gustavo Loivos e Aletheia Hoppe, da Amazonas Dance. São Gonçalo, por Reinaldo Gonçalves.

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

CONJUNTO

TRINIDANCE

QUINTA - DIA 1º DE ABRIL
VÉSPERA DE FERIADO !

VENHA CURTIR NA GAÚCHA !

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

BANDA

QUINTA
20:00 à
01:00h

PÉROLA

BAILE DE FICHA (OPCIONAL),
QUINTA-FEIRA, 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
BLOG: bailedagraca.blogspot.com
TWITTER: twitter.com/BaileGraca
MSN: bailedagraca@hotmail.com
arte e divulgação:
www.jornalfalandodedanca.com.br
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Projetos Culturais

Alô, Alô ciganos: MinC lança
edital “Culturas Ciganas 2010”,
que distribuirá total de R$ 300 mil
em prêmios!
As inscrições para o Concurso Público
foram abertas dia 16 de abril e se
encerram no dia 12 de julho de 2010.
O Concurso premiará 30
iniciativas que envolvam
trabalhos, individuais ou
coletivos, que fortaleçam as
expressões culturais ciganas
e contribuam para a continuidade e manutenção das
identidades dos diferentes
clãs e povos presentes no
Brasil, que somam mais de
meio milhão de pessoas.
A Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural
(SID/MinC) já ministrou sete oficinas de capacitação do
Prêmio Culturas Ciganas 2010 em várias localidades do
país, para treinar a comunidade cigana, técnicos e os gestores do estado para a participação no Edital.
A segunda edição do Prêmio Culturas Ciganas distribuirá R$ 300 mil em prêmios, sendo R$ 10 mil para cada
iniciativa premiada e será realizado em parceria com o
Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa (SGEP); com a Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial
(SEPPIR) por meio da Subsecretaria de Políticas para
Comunidades Tradicionais e da Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria dos Direitos Humanos (SEDH); e com a Pastoral dos Nômades
do Brasil.
Veja mais informações sobre o Edital e confira os locais
e datas das próximas oficinas na página da SID/MinC
www.cultura.gov.br/diversidade ou pelo endereço eletrônico premioculturacigana2010@cultura.gov.br.
Fonte: site do MinC

Banco do Brasil abre inscrições para
propostas de projetos para utilização dos
equipamentos dos seus Centros Culturais
Desde do dia 1º de maio de 2010 estão abertas as inscrições de projetos para
utilização dos Centros Culturais Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, São Paulo e
Brasília, para o ano de 2011. As inscrições se encerram em 1º de junho
Os projetos selecionados comporão a grade de programação dos Centros Culturais Banco do Brasil, nas cidades
do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, nas áreas de música (popular, erudita e instrumental), exposições (pintura, escultura, fotografia, gravura, instalação, multimídia e
outros), artes cênicas (teatro, dança, performance, circo,
ópera), cinema e vídeo (mostras e festivais), programa
educativo (oficinas, cursos e visitas orientadas) e ideias
(palestras, seminários e conferências).
As inscrições são gratuitas, vão até o dia 1º de junho
de 2010 e estão abertas a pessoas físicas e jurídicas, de
qualquer nacionalidade e região do País, sendo feitas exclusivamente pelo site bb.com.br/cultura.
No ato da inscrição os projetos não precisam estar necessariamente aprovados pela lei de incentivo à cultura.
No momento de eventual contratação o proponente, se
pessoa física, deverá apresentar uma empresa com personalidade jurídica com atuação na área cultural. Também
será solicitada a aprovação do Ministério da Cultura para
a captação de recursos incentivados.
A pessoa jurídica a ser contratada, seu representante legal e o proponente do projeto devem estar em situação
regular com as Receitas Federal, Estadual e Municipal, a
Dívida Ativa da União, o INSS, o FGTS e com o Banco
do Brasil.
Detalhes sobre o projeto.
O projeto deverá conter as seguintes informações:
a) dados do Proponente PF ou PJ: nome, CPF/CNPJ, endereço, telefone, e-mail, currículo;

Banda Estação Rio
O melhor show do momento
Contatos com o Índio dos bailes
tel. (21) 2104-6732 / 9829-8448

IRAJÁ
A.
C.
R. Monsenhor Felix 366
SEXTA

16
NOVOS
JULHO
COM A BANDA

Traje
Esporte fino

Charge:
Edson Bouças

Início 19:30h

TEMPOS

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093
Realização: Amiga Angela Abreu

b) dados do projeto: área cultural, segmento cultural, título, espaço pretendido;
c) descrição: descrever, narrar, contar como será o projeto;
d) justificativa: demonstrar, fundamentar a importância da
realização do projeto no cenário cultural e artístico para a
sociedade;
e) sinopse: resumo, síntese do projeto;
f) ficha técnica: função e nome de todos os participantes
do projeto, inclusive breve currículo;
g) cronograma: fases e períodos da pré-produção, produção e pós-produção do projeto;
h) orçamento: item orçamentário, quantidade de item necessários, unidade, valor unitário.
Seleção dos projetos
Os critérios observados na seleção dos projetos são: relevância temática, ou seja, importância histórica, cultural
e artística; viabilidade técnica, originalidade e ineditismo
da proposta; compatibilidade com os preços praticados
pelo mercado e identidade com os princípios e valores do
Banco do Brasil.
Em 2009, concorreram à programação dos três CCBB
mais de 4.012 projetos. Após análise da equipe técnica,
foram selecionados 161 projetos para compor a programação cultural de 2010.
A divulgação dos projetos selecionados está prevista
para o último trimestre de 2010 e os resultados serão publicados no portal bb.com.br.
(fonte: site Banco do Brasil)

Banda

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

ANIVERSÁRIO STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO
COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA
SÁB - 12 JUN - 19h - DJ MARCELINHO
ASPOM - Av. D. Hélder Câmara 8484 - Piedade

SÁB - 19 JUN - 20h - Bd NOVOS TEMPOS
MACKENZIE - R. Dias da Cruz 561 - Méier

APROVEITE A PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO!
COMPRE JÁ SEU INGRESSO ANTECIPADO: 2 BAILES POR R$ 15
MAIS DETALHES EM www.studiohenriquenascimento.com.br
OU TEL. 3899-7767 / 9752-2207
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Dançando na telona

Por
Marco Antonio Perna

Não adianta
técnica nem
beleza se
não houver a
tão sonhada
química. E
para nós da
dança de
salão ela é
importante
para todos,
não só para os
profissionais
de espetáculo,
mas também
e quiçás mais
ainda para
o dançarino
comum do
salão.

Sob a Luz da
Fama - O Poder
da Paixão
(Center Stage 2 - Turn it up / 2008)

Sinopse: “Reviva o fenômeno Sob a Luz da Fama com novas paixões e
novos parceiros em Sob a Luz da Fama: O Poder da Paixão. Tudo que
Kate Parker sempre quis era dançar na Academia Americana de Balé,
mas, como ela não foi aceita, ela aprende que talento natural não basta
para quem quer vencer no mundo da dança”
Surpreendente!! Na realidade não por ser um
filme excepcional, mas sim por sair do lugar-comum do filme onde uma bailarina conhece rapaz
dançarino de hip-hop ou dança de rua e através
da troca de experiências se aperfeiçoam e se apaixonam, ou o
contrário... Ou ainda aquele grupo com aquele cara especial que
vai participar de um campeonato
de hip-hop ou coisa parecida...
Digam a verdade. Quantos filmes
com descrição semelhante vocês
já viram nos últimos anos?
Bem, outra característica bem
interessante é que esse filme tem
no título a idéia de continuação
de Sob a Luz da Fama (Center
Stage), que foi um dos melhores
filmes de ballet dos últimos anos,
muito requisitado por amantes de
ballet, nas locadoras. Isso ajuda na promoção do
filme, é claro. Mas logo no início nota-se que a
única semelhança é a escola de ballet e a audição
para ela (vou chamar de peneira, em homenagem

Banda Status Show Rio

ao filme “Linha de Passe”). Após a peneira tudo
muda, nada do que é esperado para esse tipo de
filme ocorre. O casal que se forma, dança ballet e
dança de rua sem dificuldades. No final do filme,
o tão esperado clímax e mais
não posso dizer sem tornar esse
texto um spoiler. Ah, sim, o excelente bailarino Ethan Stiefel
e Peter Gallagher marcam presença no elenco mantendo os
únicos elos de ligação com Sob
a Luz da Fama 1, seus personagens Cooper Nielson e Jonathan
Reeves, respectivamente.
Mas, o mais importante do
filme para nós, não foi o tango
“show” dançado pelo casal protagonista em uma cena, mesmo
porque o Sílvio Santos já provou, na sua dança com as estrelas, que bailarinos podem aprender rapidamente
tango e fazer uma excepcional apresentação, embora se fossem dançar no salão propriamente dito
seria pavoroso. O mais importante no filme (além

da perseverança, que é ponto comum na maioria
dos filmes de dança e não lembro se existe um
único onde isso não seja importante) é uma particular característica que na dança de salão é importantíssima: a sintonia entre um casal, a paixão
que pode ser transmitida quando vemos o casal
certo dançar. Não adianta técnica nem beleza se
não houver a tão sonhada química. E para nós da
dança de salão ela é importante para todos, não só
para os profissionais de espetáculo, mas também
e quiçás mais ainda para o dançarino comum do
salão. Essa talvez seja a mensagem mais importante de Sob a Luz da Fama 2.
Enfim, um ótimo filme, com uma história diferente e que talvez não venha a ser tão importante
na prateleira de DVDs como é o Sob a Luz da
Fama 1, mas pelo menos merece ser colocado
nela, ao contrário de muitos filmes de dança que
têm surgido e que a gente só coloca nela porque
é doido por dança.
_______________________________
Marco Antonio Perna é analista de sistema,
pesquisador e colecionador de filmes de dança
www.pluhma.com/blog - www.dancadesalao.com/
agenda

CONJUNTO

Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)

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

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

Branca
apresenta

Lançamento do 2 º CD do cantor

Léo Santiago
no Baile dos Namorados
Participação especial:
Patrícia Bell & Ary do Chapéu

Festa Junina by Carlinhos Maciel

R. Magalhães Couto 763 - Fundos

RESERVAS: 2295-6892 / 8212-2969

Inf. e reservas: 2593-6400 / 7874-5226
Promoter: Márcia Bittencourt (9343-1298)

COM MÚSICA AO VIVO E DJ MURILO
OLYMPICO CLUB - COPACABANA
RUA POMPEU LOUREIRO 116 - 3º ANDAR

Léo Santiago
em
Sentimentos

Méier (em frente ao ponto final do 679)

SÁB - 19/06 - 17h
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Pé de Valsa

Por Elaine Reis

O que era
brega passou
a ter glamour
e as pessoas
em geral
começaram
a ver a nossa
profissão com
outros olhos

Faustão: favorece ou
denigre a dança de
salão? Eis a questão!
Quem vive da dança de salão há anos saberá entender muito bem o que vou dizer.
Não raras vezes, antigamente, quando uma
pessoa me perguntava o que eu fazia e eu, toda
sorridente, respondia que era professora de dança, percebia que essa pessoa me olhava de cima
a baixo, fazendo uma expressão de desdém, e
saía de perto. Era mais uma que subestimava
nossa profissão, identificando-a como uma atividade desclassificada.
Um meio de comunicação forte assim como a
Rede Globo de Televisão nos proporcionou um
status. Então, o que era brega passou a ter glamour e as pessoas em geral começaram a ver a
nossa profissão com outros olhos e estão menos
preconceituosas. Assim, acredito no favorecimento de programas de TV que mostrem a dança de salão e os profissionais que trabalham com
essa arte.
Por outro lado, desvantagens estão implícitas e
elas nos atrapalham constantemente.
Uma delas é a falsa verdade de que se aprende
a dançar em poucas semanas. Hoje, com a globalização, as pessoas estão querendo, em tudo
na vida, resultados rápidos e imediatos. Dessa
maneira, entram nas escolas de dança achando
que em pouco tempo serão verdadeiras pés de
valsa. Esta mentira traz uma conseqüência terrível para nós, que vivemos e “sobrevivemos”
desta profissão: o aluno tende a sair mais rápido,
pois, ao descobrir a verdade e perceber que o

aprendizado é lento, fica desestiFotos divulgação do site da Globo. Nesta foto, os professores de dança
mulado e decepcionado consigo
de salão escalados para ensaiarem as famosas: Renato Zóia (MG), Gustavo Malheiros, Alexandre Porcel (RJ), Edson Modesto, Marcelo Grangeimesmo. O que era para ser incenro (MA), João Biasotto (SC). Abaixo, os jurados técnicos Carlinhos de
tivo à captação de alunos se torna
Jesus e Lourdes Braga (do Sindicato dos Profissionais da Dança do RJ).
uma falsa propaganda, atrapalhando a retenção dos alunos. Afinal,
um serviço sério e de qualidade
demanda tempo e dedicação.
E quem já viu um professor ou
empresário de dança de salão rico?
Esses programas dizem que as academias estão lotadas e, consequentemente, a cada momento abrem-se
mais e mais empresas. Talvez para
os alunos isto seja ótimo, pois a
cada dia caem os preços das mensalidades, mas, para quem já está
no mercado há mais de dezoito
anos, a realidade é diferente.
Hoje, em Belo Horizonte, existem
mais de 45 academias especializadas em dança de salão - isto sem
considerar as academias de fitness
nanceiro grande, hoje é o oposto, um aumento
que se aproveitam do momento do
programa da rede Globo no ar e contratam pro- gigantesco do número de fatias de um mesmo
fessores sem competência nenhuma para admi- queijo. E viva quem puder!
___________________
nistrarem as aulas de dança de salão.
Queria eu que o acréscimo de alunos fosse Eliane Reis é professora de danças de salão e
proporcional ao aumento das academias, mas proprietária da Academia Pé de Valsa, em Belo
infelizmente não é. O que era para ser uma pro- Horizonte (MG).
paganda em massa que nos daria um retorno fi- Visite o site www.academiapedevalsa.com.br

Está em Belo Horizonte - MG?
Então venha nos conhecer!
Aulas - shows - eventos
Bailes às sextas
R. Prudente de Morais, 901 s/1 - Cidade Jardim - t. (31) 3296-6734
R. Itanhomi, 172 - Carlos Prates - t. (31) 3462-9907
www.academiapédevalsa.com.br

Cia Roberto & Lana

Rio das Ostras:
Lions Clube de Rio das Ostras

Danças de salão

(incl. tango, samba, forró e zouk)

São Pedro D’Aldeia:
R. Dr. Antonio Alves, 440 - Centro
(em frente ao posto BR)

Travessa 1º de Março 656
(próx. Teatro da Paz)
Belém - Pará

Inf.: (91) 3224-2062 | 8801-6551

www.jornalfalandodedanca.com.br

Bailes - Shows
Equipe dançarinos

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

Inf.: (22)
2644-3233
9271-6398
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Danças Orientais

O que é a Dança
do Ventre
Por Laialy Suheil
(http://www.suheil.com.br)

Os
movimentos
de contração,
ondulação e
vibração foram
desenvolvidos
pelas mulheres
no intuito de
aliviar dores
menstruais e
preparar os
músculos para
a gestação e
o trabalho de
parto

A história da dança do ventre é tão antiga quanto a história da humanidade. É a primeira dança
feminina de que se tem registro. Enquanto as outras danças eram ligadas à sobrevivência (chuva,
caça…) e executadas pelos homens, desenhos em
cavernas de mulheres dançando já evidenciavam
seus ventres à mostra. É claro que esta dança difere em muito da que conhecemos hoje, mas a sua
origem e essência está ligada ao matriarcado.
Os movimentos de contração, ondulação e vibração foram desenvolvidos pelas mulheres no
intuito de aliviar dores menstruais e preparar os
músculos para a gestação e o trabalho de parto.
Por este motivo, a dança diversas vezes é também
associada ao culto da Grande Deusa (natureza)
em virtude da fertilidade do ventre e da terra.
Os ciganos, nômades, espalharam-se pelo mundo carregando consigo uma cultura e um modo
de vida muito particulares. Rumo ao ocidente,
passando pela Pérsia, Mesopotâmia, Turquia,
Norte da África até chegar ao sul da Europa.
Muitas vezes para sobreviver, usavam de números artísticos, cantando e dançando em mercados
e feiras livres. Diversas manifestações de cultura
surgiram do resultado dessas miscigenações aos
costumes locais.
Quando os ocidentais chegaram ao Egito, por

volta do final do séc. IX,
ficaram encantados com
a dança exótica das dançarinas regionais. Estas,
por sua vez, adaptaram a Litografia de David Roberts, de 1847: “The Ghawazee Dancing Girls of Caidança e as vestimentas ao ro”. Antes da era dos night clubs, as dançarinas orientais eram contratadas para
gosto ocidental e acabaram dançar em cerimônias como casamentos e nascimentos, um costume até hoje
tradicional nos países do Oriente Médio - embora agora fortemente reprimido
por deixar as ruas, entrando por questões religiosas.
para clubes noturnos. Chegando aos Estados Unidos,
através da França, na época “hollywoodiana”, a
Dançada até hoje pelas mulheres nos países do
dança atingiu o conhecimento mundial do públi- Oriente Médio, a vida é comemorada com música
co, embora com conotações sexuais que por lon- e dança por esses povos, que tem por cultura celegos anos foram prejudiciais à verdadeira função brar desta forma o parto, a primeira menstruação,
da dança.
a gravidez, o batizado, casamentos, aniversários,
Em contato com o balé clássico, a dança in- colheitas …
corporou braços delicados, pés na meia-ponta,
Aqui no Ocidente, esta manifestação artística
técnicas precisas e coreografias. Transformada conquistou adeptas de todas as culturas e idades,
assim em espetáculo, a dança do ventre ganhou sendo extremamente difundida através de profisespaço nos grandes teatros, casas de show e telas sionais e escolas especializadas, além de usada
do cinema.
como auxílio terapêutico em casos de resgate da
A “Rack El Sharq”, “Dança do Leste”, ganhou auto estima feminina, entre outras.
na França o nome “Dança do Ventre”, associado ___________________
ao lado físico das movimentações (tronco, qua- Laialy Suheil é professora de dança em São Paudris, abdômen), além da própria origem histórica lo, coreógrafa e bailarina profissional há mais
sempre ligada à representação da fertilidade, da de 20 anos. Acesse seu site para saber mais
gestação, do nascimento e da maternidade.
(http://www.suheil.com.br).

Sindicato dos Profissionais da Dança
do Estado do Rio de Janeiro

3ª & 5ª feira
19:30 às 21h

Av. Presidente Vargas 583b sala 2206
Centro - Rio de Janeiro - 20071-003

BAILE-AULA

tel. (21) 2224-5913 / 2531-7541
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:
studio.sandralopes@gmail.com

Niterói & São Gonçalo

Escola de Dança Reinaldo Gonçalves
BOLERO | FORRÓ | SAMBA | SOLTINHO | LAMBADAZOUK | SALSA
AULAS INDIVIDUAIS E COREOGRAFIAS P/ CASAMENTOS E DEBUTANTES
orkut / email: reinaldo.goncalves2004@ig.com.br - www.reinaldogoncalves.xpg.com.br

Em Niterói: Av. Amaral Peixoto 36 s/415 - Galeria Paz - Centro
Em São Gonçalo: R. Nilo Peçanha 320 - Centro

Inf. (21) 2601-3401
2701-9293 / 9741-8373

AULAS

Toda última
terça-feira
do mês

Profª

MARISE SANTOS
e EQUIPE

Clube dos Bombeiros
(próximo à Praça Patriarca, em Madureira)

Inf. no local ou
tel. 3272-2678 / 9632-3718

A Arte da Dança do Ventre

Método Acadêmico Suheil Dança do Ventre
Conteúdo técnico (equivalente ao primeiro ano do método):
Técnica individual dos passos (38 movimentos nível iniciante)
Combinações técnicas sob leitura musical
Combinações para desenvolver técnica e memorização
Exercícios para prática com professoras convidadas
Coreografia nível iniciante
Coreografia com bailarinas convidadas, demonstrando diferentes estilos
Compras pelo site: http://www.suheil.com.br

Marinho Braz
Montagem de Coreografias

Consultor de Forró

Estudos de Expressão Corporal

Forró Pé de Serra / Universitário

Aulas para alunos, equipe e professores

Em Niterói

Dança de salão
com prof. Cícero

R. Maestro Felício Toledo, 551 - sala 204
Centro - Niterói
Inf. 2613-6253 | 9681-3247

Forró Estilo Itaúnas

Trabalhos de Musicalidade (Xote, Forró, Arrastapé e Galope)

Forró Nordestino
Forró Cassino®

A Cia Marinho Braz também oferece aulas de Samba de Gafieira, Ballet,
Salsa, Hip Hop, Zouk, Bolero, Dança do Ventre, Jazz, Soltinho, Alongamento
e Sapateado, em turmas regulares para todos os níveis e idades

Tel: (21) 2205 0118

End: Travessa Euricles de Matos, n. 40, Laranjeiras

E-mail: ciamarinhobraz@ciamarinhobraz.com.br
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Rio que mora no mar...

O que já foi um dia
Por Elizabeth Dias*

Os episódios
lamentáveis e
recentes
(violência e
deslizamentos)
expuseram um
morro carioca,
da zona norte
da cidade, que
um dia foi uma
bela região:
o Morro dos
Macacos, em
Vila Isabel.

Os episódios lamentáveis e recentes expuseram
um morro carioca, da zona norte da cidade, que
um dia foi uma bela região: o Morro dos Macacos, em Vila Isabel.
A primeira favela teria ali se iniciado em 1921.
A ocupação começou através de guardas florestais e trabalhadores da Prefeitura que traziam
para morar no morro seus familiares, amigos e
conhecidos, pois se diziam donos dos terrenos.
Essa história de dono do morro, como se vê, é
antiga.
Esses guardas não deixavam qualquer pessoa
fazer barraco por ali. Aí, os não conhecidos, procuravam locais mais no alto para os guardas não
verem. Quando eles viam, já tinha gente lá dentro, tinha criança dormindo e acabavam deixando
ficar. E assim, muitos foram ficando.
As primeiras habitações eram feitas de estuque.
Habitantes mais velhos, pioneiros do morro, dizem que para obterem água tinham que encher
muitas latas, que buscavam na Borda do Mato
(Andaraí), na fábrica de água sanitária e no Corpo de Bombeiros, no Grajaú. A luz era obtida
com lampiões e lamparinas.
O tempo, a amplidão da área, a falta de fiscalização fizeram o crescimento desordenado.
Na realidade, o Morro dos Macacos fazia parte
de uma antiga fazenda, a Fazenda do Macaco, que
pertenceu inicialmente aos jesuítas, e por lá uma

plantação de cana-de-açúcar. Mais tarde
foi confiscada pelo Marquês de Pombal,
em favor da família real. Com isso, D.
Pedro I, por ser um adorador da natureza, passou a visitá-la regularmente.
Após a morte de sua esposa Dona Leopoldina em 1826, D. Pedro I casou-se
Postal do Boulevard 28 setembro, antiga Rua do Maoutra vez em 1829, dando a fazenda
caco, acesso principal da antiga fazenda na qual D.
para sua nova esposa, Amélia de BePedro I praticava caça.
A propriedade foi comprada pelo abolicionista
auharnais.
João Batista Viana Drummond, que batizou o BouNo entanto, quando ele voltou para
levard 28 de Setembro, em alusão à data da Lei do
Portugal, as terras ficaram abandonadas.
Ventre Livre.
Somente com a retificação do Rio JoaHoje, mais de 11 mil pessoas vivem no complexo
na, em 1870, é que o interesse volta-se
que engloba os morros dos Macacos, do Jardim (ou
Parque Vila Isabel) e do Pau da Bandeira. No Rio,
novamente para a fazenda.
quase 20% da população vive em favelas, que auA partir daí, devido ao crescente esmentam mais de 2% ao ano, contra menos de 0,4%
tímulo de ocupação da área, é feito um
no restante do município.
levantamento cartográfico, que indica a
Rua do Macaco, atual 28 de Setembro,
A Fazenda do Macaco foi subdivida em vários
como via principal de acesso à fazenda.
As terras da Fazenda do Macaco só tiveram bairros, urbanizados, mas esqueceram do Morro
novo dono em 1872, quando o Barão de Drum- dos Macacos. Infelizmente.
Em tempo: a fazenda dos Macacos, dizem relamond as comprou da Imperatriz Amélia I do Brasil, Duquesa de Bragança, já então viúva de D. tos, abrigava muitos macacos, daí seu nome.
_______________
PedroI (falecido em 1834).
A antiga fazendo era muito grande e começava Elizabeth Dias é designer gráfica e editora
numa localidade chamada de Pantanal, bem em do blog “Rio que mora no mar” (http://
frente ao famoso Morro da Mangueira, e só termi- rioquemoranomar.blogspot.com), onde este texto
foi originalmente publicado.
nava no que hoje é o bairro de Engenho Novo.
No Castelo, Centro, RJ, pertinho de seu trabalho:

Happy Hour

Alugamos a nossa casa para você fazer a sua festa
Casa com 3 Ambientes - Ar Refrigerado
Fácil Estacionamento - Serviço de Bar ou Buffet
Excelente Localização - Próximo ao Metrô
Venha conhecer nosso espaço e nossas opções de preços e
pagamentos. Confira a Programação de eventos da casa:
Forró - Samba - Dança de Salão - Salsa - Pop Rock
Eletrônico - Zouk - Hip Hop

18 às 22h na
2ª quarta-feira do mês,

Profª Luciana Santos

com dançarinos

E-mail: ciamarinhobraz@ciamarinhobraz.com.br

Pavuna

Espaço Arte da Dança
Aulas de:
Bolero
Samba
Fox / soltinho
Dança do Ventre
formando grupo para:
Zouk - Tango - Pole Dance

Direção:
Regina Célia

Av. Mater Luther King Jr nº12.080
t. 3835-6798 / 3252-7110 / 8691-9577

Av. Franklin Roosevelt 137 - 10º andar

Inf. 2257-0867
9986-7749

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO
Bolero-Samba-Fox-Salsa-Forró-Jazz-Ballet
www.studiohenriquenascimento.com.br

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

Tel: (21) 2205 0118

End: Travessa Euricles de Matos, n 40, Laranjeiras

Academia Luciana Santos

URMAS

T
NOVAS

Av. Dom Helder Câmara nº 5759 sb - Todos os Santos - RJ

(próximo ao NorteShopping e próximo à saída 4 da Linha Amarela)

Alô, Alô
dançarinos de salão!
Os bailes das segunda
do Mackenzie
estão de volta!
Todas as segundas, a partir das 18h
Sonorização dj Dom Wilson
Baile dos aniversariantes na última segunda do mês
com Conjunto Aeroporto
Equipe de dançarinos da Regina Vasconcelos Produções
(opcional, por ficha)

E. C. Mackenzie

R. Dias da Cruz 561 - Méier
tel. 2280-2356 (Valéria Barbosa)

A MELHOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE TERÇA A DOMINGO
Parte integrante do Jornal Falando de Dança - pág. 11 - ed. 32 - JUNHO / 2010 - Para anunciar aqui, ligue (21) 9202-6073 / 2551-3334

Consulte nosso site: www.churrascariagaucha.com.br

TERÇA
ROMÂNTICA

QUARTA

FORRÓ E
SERTANEJO
UNIVERSITÁRIO

QUINTA
BAILE DA

CIDADE

SÁBADO
ESPECIAL

SEXTA
CARIOCA

DOMINGO

FORRÓMANIA

O local perfeito para festejar - mais de 120 pratos quentes e frios e aqueeeele churrasco - R. das Laranjeiras 114 - Reservas: 2558-2558

festa

HUMAITÁ ATLÉTICO CLUBE
RUA GUIMARÃES JUNIOR 20 - BARRETO - NITERÓI

traje esporte fino

T. 2620-9968

SÁBADO ESPECIAL:

PROGRAMAÇÃO SEMANAL:
4ªFEIRA - BAILE COM
MÚSICA AO VIVO
20:00
12/06 - DIA DOS NAMORADOS
20:30 BANDA PHÊNIX
5ªFEIRA - BAILE DO
15:00
IDEAL
19/06 - BAILE DO STUDIO
20:00 SANDRA LOPES COM 6ªFEIRA - SARAU
21:00
A BANDA BONANZA
SERESTEIRO

by Glorinha

DOM 27 JUN
TRINIDANCE &
DJ MURILO

Reservas:
2553-3600 / 9772-2051

26/06 - BAILE DOS SÓCIOS
20:30 BANDA VIROU

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar - Copacabana
Entrada: R$ 25 - Com este: R$ 20

PRÁTICA DE SAMBA E BOLERO , às 18h, ingr. R$ 5

DOM |20 JUN|

BAILE NO RESTAURANTE BELLE VILLE - 19:30h - R$ 12
Av. Quintino Bocaiuva, 725 - Charitas - NT - t. 2710-4141

SÁB |26 JUN|

PRÁTICA DE ZOUK E FORRÓ , às 18h, ingr. R$ 5

DOM |27 JUN|

BAILE MÓVEL - HORTO DO FONSECA / NITERÓI

AGORA TODA SEGUNDA NO MACKENZIE!

Rua Dias da Cruz, 561 - Méier - a partir das 18h
Sonorização: Dom Wilson
Produções

Inf.: 2252-3762 / 8117-5057

Amazonas Dance - R. Barão do Amazonas, 263 - Centro - Niterói

Direção: Gustavo Loivos e Aletheia Hoppe - Tel / Fax: (21) 2613-3276

Baile do Nelson e Delfina
Clube dos Bombeiros (Madureira)
Travessa Carlos Xavier 96
(atrás do Sesc)

Aos domingos, das 18 às 22h
Mesas grátis
Estacionamento grátis

06/06 - BRASIL SHOW
13/06 - NOVOS TEMPOS
20/06 - OS DEVANEIOS
27/06 - STATUS SHOW RIO
Contatos:
(21) 3274-2380 | 9623-8985 (Delfina) | 9174-9240 (Nelson)

INGRESSO: R$ 10
C/DIREITO A UMA
CARTELA DE BINGO
ARTE

Email:
regina-vasconcellos@hotmail.com

Conheça nossa
programação
das sextas!

Baile de dança de salão com entrada franca - das 11 às 14h

Danças de Salão - Jazz - Ballet - Sapateado - HipHop - Yoga - Dança do Ventre - Dança Cigana
Salas refrigeradas - aulas em grupo ou particulares - coreografias p/eventos - personal dancers

OS TROVADORES

cellos e
n
o
c
s
a
V
a
in
quipe
Reg
BAILE DE FICHA E

AMAZONAS DANCE INFORMA SUA
PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JUNHO
SÁB |05 JUN|

DOMINGO SERESTA
DANÇANTE
20:00

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:

04/06 - Banda Emoções
Conjunto Aeroporto
11/06 - Banda Emoções
Conjunto Aeroporto
18/06 - Banda Emoções
Banda Status
25/06 - 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

CONHEÇA OS
NOSSOS BAILES
Sábado - dia 19/06
Almoço Dançante - 14h às 19h
Sextas Dançantes
Dias 11/06 e 25/06 - 18h às 23h

2223-4066

espacox@stelinhacardoso.com.br

Escolha um baile e comemore o
seu aniversário

ALUGAMOS SALÃO
PARA FESTAS

Av. Marechal Floriano, 42 - sobrado - Centro - RJ

Churrascaria Gaúcha
R. das Laranjeiras 114

Ampla pista de mármore
Ambiente refrigerado e buffet a quilo
Estacionamento com manobrista
Dia 01/06 - Bossa Seis
Dia 08/06 - Swing Carioca
Dia 15/06 - TriniDance
Dia 22/06 - Paratodos

Inf. Leny Calassara
t. 3274-7466 / 9952-3210
Paulo Gomes: t. 9867-7771
Reservas: Gaúcha t. 2558-2558

Local: Sport Club Mackenzie - R. Dias da Cruz, 651

Informações: 2595-8053 | 8142-5371

arte: Jornal Falando de Dança

Terça Romântica
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EM MAIO:
Baile na Hora do Almoço
toda 5ª feira - 12h às 15h

Academia de Dança

3

DOM -

Apresenta :

Aniversário da Mammy

Sábado

Rio Swing Show
Abertura : Dj Leozinho

Dj Rodrigo
Mayrink

Dj Rafael
Bunds Meniks

12/06

início às 19:30 h

+ DANÇARINOS DE FICHA

Local : Academia Jimmy de Oliveira
End : Rua do Catete - 112 / Catete
Tels.: 2285-6920 / 7834-5469
Entrada : antecipado - R$ 12, 00
na hora - R$ 15,00

Todos os Ritmos
Apresentações
Sorteios
Venda antecipada
de ingressos
com desconto

a ica
Churrascaria Gaúcha
t
Terç ân
Especial R. das Laranjeiras 114 - 2558-2558
Rom
Aniversário

Leny Calassara

Grande baile de aniversário
SÁBADO, 21 DE AGOSTO, 20:30/01:00h

terça-20h

22 de junho

Casa do Minho
R. Cosme Velho, 60
Reservas:
(21) 2556-7765 / 9629-3072
Realização

Banda

Apoio:

Madalena Bolos
2574-9544
8354-2212
9484-5460

apoio:

www.luandalins.com.br

chair dance
strip dance
striptease
coreografias
para noivas
e datas
comemorativas

PARA APRENDER OU PRATICAR...
Aulas de

{

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ
SALSA
TANGO

DANÇA DO VENTRE

Espaço de Dança Caio Monatte

R. Haddock Lobo 79 - sobr. - Estácio

Visite nosso site: www.caiomonatte.net
tel. 2273-4346 / 9441-7830 / 7869-6874 ID 10*55138

ARTE

“GRANDE ARRAIÁ DO CAIO

OCÊ NUM PODI PERDÊ!”
COM DJ FRANK BRASIL

SÁBADO - 17 DE JULHO - 20H

Danças
Sensuais

by Kátia
Queiroz

Aprenda como extravasar seu poder sedutor
Divirta-se com aulas descontraídas e
sem julgamento de idade, peso ou altura
Organizamos seu chá de lingerie,
reunião de amigas e aniversário,
com convites, lembrancinhas, aulas
e shows de danças sensuais
E uma linha completa de
sexshop e lingerie

2491-6957 | 9667-5597 | 9726-7589
email: venha_dancar@yahoo.com.br

Ballet, Jazz, Sapateado, Dança do Ventre,
Dança Cigana e muito mais
Adulto e Infantil

ZOUK

HAPPY HOUR DANÇANTE:
toda 6ª f. das 18 às 22h

Ingresso: R$15 (c/este: R$ 10)
Inf.: Leny Calassara
(t. 3274-7466 / 9952-3210)
Paulo Gomes: (9867-7771)

Pelo prazer de dançar...

SAMBA

BAILE DO ALMOÇO:
toda 4ª f. das 12 às 15h

Paratodos

Centro de Dança Valqueire

DANÇA DE SALÃO
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Baile de Samba Edição Especial
Banda

- 2 0h

1

Jimmy de Oliveira

N
JU

TERÇAS E QUINTAS:


zouk e salsa: às 19h


curso de samba: às 20h
SEGUNDAS E QUARTAS:


dança de salão
às 20h
SÁBADOS:


dança de salão:
iniciante (15h)


zouk: às 15h (intermediário)


forró: às 16:30h

NOVIDADES: MASSAGEM RELAXANTE

R. Luís Beltrão 160 - cobertura (Shopping Center Point)
Vila Valqueire - Inf. 2453-1880 / 3833-1220

Rua Dias da Cruz 561 - Méier - tel. 2269-0082

DANÇA DE SALÃO
TANGO - BOLERO - SOLTINHO - FORRÓ - SAMBA - VALSA
OUTROS

DANÇA DE SALÃO
AULAS PRÁTICAS, INDIVIDUAIS OU GRUPO
LIGAR PARA CEL. 8442-2178 IVAN SANNA

Promoção:
R$ 50,00/mês (R$ 40,00/mês para sócios)

SOLANGE DANTAS
DANÇA DE SALÃO EM GRUPO

TERÇAS - principiante - 15h e 18h
QUINTAS - intermediário - 15 e 18h

TERÇAS, QUINTAS OU SÁBADOS
PARTICULAR: MARCAR HORA CEL. 8873-4453

TANGO - terças e quintas - 20h JUN GRÁTIS

(FAÇA UMA AULA GRÁTIS P/EXPERIMENTAR)

BAILINHO TODO
2º SÁBADO DO MÊS,
DAS 16:30 ÀS 20:30h

Ivan Sanna

Solange Dantas

Pr. Demétrio Ribeiro, 17 - s/ 302

(entre Princesa Isabel e Prado Jr)
email: estudiosolangedantas@hotmail.com

DANÇA DE SALÃO NO CENTRO DO RIO

BalletFlamenco Sapateado
Praia e
e
n
d
atação
Dança
salão
Danças árabes
e indiana
Jazz
ica
Hidroginást
Aeróbica
As melhores roupas e acessórios
para você que dança!

SÁBADOS - turma mista - 16h
BAILE PRÁTICA - SÁB - 19h - R$ 5,00
Direção: Prof. Genilson - t. 9157-4658

Shopping Catete 228

Rua do Catete 228 - 3º piso - loja 310
Catete - Rio de Janeiro - tel. (21) 2558-3554
www.vanilleboutiquededanca.com

úcleo de Danç a
N

Pe anha
Renata

turmas manhã / tarde / noite
aulas particulares: individual e casal

Venha nos visitar e faça uma aula com Stelinha Cardoso
Temos vários convênios

Vanille
Boutique de dança

SPORT CLUB MACKENZIE

t. 2223-4066

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

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

Aprenda a dançar em casa

Academia de Dança Conceição da Bahia

Compre seu DVD por e-mail ou tel.

Danças de salão - bailes - passeios

com

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

Venha para a UniversiDança!

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)

VÁRIOS HORÁRIOS PARA INICIANTES

Inf.: (21) 2288-2087 / 9679-3628
Dança de Salão
Forró - tango - zouk - jazz
Dança do Ventre
Dança sensual
Aulas particulares

SPORT

DANCE

R. Irutim nº 96 (próx. ao Olimpo) - t. 3252-1600 - renata.sport.dance@gmail.com
Vila da Penha

NOVOS TELEFONES:

3185-1414 / 8210-1010
www.universidanca.com.br

Com este anúncio

1º MÊS
GRÁTIS
Em qualquer turma,
de qualquer nível (em março)
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AULA ABERTA DE
TANGO - 10/07
&
SÁB - 16h
IVAN SANNA
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Concurso cultural

Moda

Fini Guloseimas
estreia concurso de
dança na internet

Paulo Aguiar abre loja de acessórios para
dança em shopping paulista

Essa dica é para os dançarinos que “se viram nos trinta”. A idéia é simples e divertida: os participantes devem enviar um vídeo com uma dança ao som do jingle
da campanha.
O objetivo é apresentar o novo site da Fini www.mundofini.com.br — um site institucional da empresa, que
apresenta de forma bem dinâmica e divertida sua vitrine de produtos, onde destacam-se as balas de gelatina,
marshmallows, chicles e regaliz, dos mais diferentes
sabores.
A Fini premiará os dois
primeiros colocados com
uma viagem à Disney com
direito a dois acompanhantes — viagem patrocinada
pela Nascimento Turismo,
agência especializada nos Parques de Orlando.
Os vencedores do 3° ao 8° lugar escolherão ainda
seus prêmios, que pode ser um celular Iphone ou um
videogame Nintendo Wii e quem conquistar do 9° ao
20° lugar receberá um kit das guloseimas mais queridas
do país.
Para participar, basta fazer um rápido cadastro no site
da campanha www.dancecomfini.com.br e enviar um
vídeo com uma dança através do Youtube.

A inauguração da loja, PauloAguiar.com, foi em março, no
Shopping Vitrine, localizado na av. Brigadeiro Faria Lima,
1795 (loja 35) Jardim Paulistano, quase em frente ao Shopping Iguatemi. Além de seus vídeos-aula, o empresário
também expõe ali sua grife de chapúes, cintos e calçados
masculinos e femininos, além de ternos, camisetas e rou-

pas diferenciadas para a dança de par. Mas também aceita encomendas personalizadas para showmen, bailarinos,
evangélicos, pastores e coisa e tal, que também podem
ser encomendados através do site www.pauloaguiar.com,
como sempre fez. A loja veio para facilitar o contato com
pessoas ainda avessas a encomendar via internet.
foto divulgação

Em sentido anti-horário: Paulo Aguiar, Daniela Moua e um convidado à inauguração, Wagner.

PATRÍCIA & JAVIER AMAYA
TANGO - VALS - MILONGA

TODOS OS NÍVEIS - INDIV. OU GRUPO
T. 2552-2995 / 9611-7662 / 9166-8548
queseyorj@yahoo.com.br

Alvaro’s Dance

Studio de Dança Marquinhos Copacabana
Av. N. Sa. Copacabana 427 - gr. 302/303 - Rio de Janeiro - RJ

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

Tel.: (21)2256-1956 e 2548-7755

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

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado

Inf.: (0XX21)2547-0861

Sábados: baile de ficha, início 19:00h
www.marquinhoscopacabana.com.br
email: marquinhoscopacabana@globo.com

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

Sindicato dos Profissionais da Dança
do Estado do Rio de Janeiro

3ª & 5ª feira
19:30 às 21h

Av. Presidente Vargas 583b sala 2206
Centro - Rio de Janeiro - 20071-003

BAILE-AULA

tel. (21) 2224-5913 / 2531-7541

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

AULAS

Toda última
terça-feira
do mês

Profª

MARISE SANTOS
e EQUIPE

Clube dos Bombeiros
(próximo à Praça Patriarca, em Madureira)

Inf. no local ou
tel. 3272-2678 / 9632-3718

Botafogo

R. São Clemente 155

tel. (21) 2286-0065
email: contato@jaimearoxa.com.br
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Além dos salões

Gostar de dançar
não significa deixar
de apreciar outras
atividades culturais

Márcio Thadeu, em sua apresentação no Bar do Tom, dia 13/05. O cantor já se apresentou em vários espaços culturais, como o Sesc, o Cais
Cultural e a Estudantina, com a presença sempre garantida de seus fãs,
que aumentam a cada apresentação

Prova disso é a quantidade de dançarinos (bem, mais dançarinas, é verdade) que a equipe do Jornal Falando de Dança
encontra quando vai fazer coberturas fora dos salões, como foi
o caso recente do espetáculo “Un Poquito Por Ortega”, exibido
em apresentação única dentro do projeto Conexão Espanha (v.
nosso ensaio fotográfico no site do jornal).
Na parte de shows musicais, Paulo Araújo, professor especializado em tango que promove há anos a Milonga Xangô,
surpreendeu-se com o número de presentes ao seu espaço, Vira
Lapa, na primeira apresentação do projeto Noite Carioca de
Tango: mais de oitenta pessoas.
O cantor Márcio Thadeu também aposta no público da dança
de salão e deixa sempre um espaço em frente ao palco para os
que não aguentam ouvir uma música sentado.
Fora isso, algumas academias estão se especializando em
pequenas excursões, se possível com adaptações ao gosto do
dançarino, como é o caso do Studio Barra, que incluiu bailes
temáticos em função do destino da viagem e leva uma equipe
de dançarinos para auxiliar nessa programação. Podemos citar
também a programação da Pousada A Marca do Faraó, que já
está em sua 22ª edição de workshop de danças.
Isso tudo confirma que o segmento da dança de salão tem
potencialidades à espera de bons empreendedores.

O Espaço Vira Lapa, de
Paulo Araújo: sucesso
de público com o projeto
Noite Carioca de Tango.
Espetáculo “Un PoquitoPor Ortega” teve apresentação única no Teatro João Caetano: público lotou o
teatro e aplaudiu de pé.

Informações &
Encomendas:
2574-9544
8354-2212
9484-5460
www.impulsaolingerie.blogspot.com

Madalena

Bolos

Visite nosso site
www.apdsrj.org
email apdsrj@gmail.com

APROVEITE O ATACADO PARA OBTER

RENDA EXTRA!

ATACADO & VAREJO | TAM. ESPECIAIS | MASC. | FEM. | INFANTIL | CIRÚRGICO

R. Cônego Vasconcelos, 549 - s/ 1

Bangu A. C. - em frente ao Calçadão de Bangu

BOA FORMA EM QUALQUER ESTAÇÃO!
DÊ UMA FORÇA À PROTEÍNA COLÁGENA DO SEU CORPO
O 1º COLÁGENO LÍQUIDO DO MERCADO BRASILEIRO
1º MOTIVO PARA NÃO FALTAR O COLÁGENO
HIDROLISADO PROTEINCOLLA NA SUA NUTRIÇÃO DIÁRIA

R. das Laranjeiras 21 - Loja 4 - Laranjeiras - RJ

tel. (21) 2205-3975 / 7879-7769 Id: 12*39445 - contato@impulsaoonline.com.br

Vinhos Chilenos

(somente em caixas)

O colágeno é uma proteína precursora de importância fundamental na
constituição da matriz extracelular do tecido conjuntivo. É responsável
por grande parte das propriedades físicas. No homem existem pelo
menos 27 tipos de colágeno, possuindo diferentes funções. O
colágeno é a classe mais abundante de proteínas do organismo
huumano e representa mais de 30% da proteína total do organismo.
É formado por fibras de proteínas localizadas na derme, nos ossos,
nos tendões, nos ligamentos, nas articulações e nas cartilagens.

Distribuidor:
Jorge Rodrigues
t. 9676-6889
24873738

(Outros motivos nas próximas edições)
Distribuidor:

Aceitamos:

JORGE RODRIGUES
tel. (21) 9676-6889 | 3285-8718
jorgerodriguesdanca@hotmail.com

www.sabrage.com.br

email Jorge Rodrigues: jorgerodriguesdanca@hotmail.com
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Circulando especial

Escola de dança
Fabiano & Juliana
comemora 5 anos
de fundação com
grande baile

Realizado dia 05/05 no Arouca Barra Clube, o
baile foi animado por Viviane Chan e contou
com a presença de vários profissionais de dança: Jimmy de Oliveira, Paulo Sérgio Soares,
Mauro Lima e Adriana Aguiar, Armandinho
e Kelly Reis, Marquinhos Copacabana e Karla Bogo, Mestre Osvaldo, Adriana Gronow e
Alan Blascovich, Patrícia Pizzolato e Leandro
Azevedo (Lá na Gafieira), Leandro Aragão e
Kátia Queiroz (Studio Barra), Fernando Marques (Ponto de Equilíbrio), José Carlos (To
Dance),Wladimir (Gafieiríssima), Romário (J.
Arôxa) e Rodrigo Bomfim.
Todos assistiram às apresentações dos alunos,
bolsistas e professores e o “gran finale”, com
Fabiano Vivas e Juliana Espíndola fazendo uma
apresentação com os filhos. Distribuídos pelas
mesas, os mini-bolos confeitados tiveram suas
velinhas acesas para os parabéns, criando um
bonito efeito visual.

Grande baile de aniversário da profª

Sandra Lopes
Realização

Studio

S

com
RENATO RITMUS
e dançarinos
Local:
CSSERJ

R. General Castrioto, 216 - Barreto - Niterói

SÁBADO | 17 DE JULHO | 20:00h
Mesa antecipada: R$ 60,00 - convite individual: R$ 15,00 - Informações e reservas: Studio S - Rua Dr March 26 (Barreto Social Clube) - Niterói
tel. (21) 3989-3949 | 8884-4331 | 9284-0801 - email: studio.sandralopes@gmail.com
arte / divulgação:
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Aniv. de 2 anos da Ac. Caio Monatte, dia 16/04: estreia da cia da casa (1) e apresentações da cia Henrique Nascimento (2), Cia Rodriguinho Barcelos (3) e de Caio e Fernanda Mendes.
acervo Angela Abreu

acervo Angela Abreu

acervo
Jorge

acervo Angela Abreu

acervo Renato Ritmus

acervo
Jorge

Baile de S. Jorge, dia 24/4, no Aspom: Angela e Robson (1), Lusima (2), Márcia Bittencourt e o cantor Léo Santiago; Bangu A. C. dia 14/5: (3) o cantor Elimar Santos cumprimenta Renato
Ritmus, que fez a abertura de seu show; (4) Estudantina, na Roda de Samba de sexta, dia 07/05: promoter Bernardo Garçon recebe aniversariante (de preto) e convidados; (5)Jorge Rodrigues
em noite de famosos: com a modelo Deise Brasil e com a ex-BBB 2, Cida Moraes (6).

foto: Nicolas Sinopoulos

(1)Teatro Cacilda Becker, 28/4: Raquel e Edézio da web rádio JD, entrevistando Leonel Brum e Lourdes Braga; (2) Debate público sobre o Fundo Municipal de Cultura, dia 06/05, promovido
pelo vereador Reimont: na foto, Adair Rocha, chefe de representação do MinC no RJ, presta esclarecimentos à plateia, ao lado de Reimont e da assessora de cultura deste, Suelyemma, dando
continuidade às consultas públicas a respeito do tema (v. nossa matéria na edição passada, sobre o Forum de Cultura); (3) Vera Lúcia Cruz Muniz recebe diploma de Mãe do Ano (baile do dia
09/05, no Democráticos) das mãos do presidente Prentice dos Anjos e da primeira-dama Leila Maria; (4) Aragão em frente ao Parlamento Grego, dia 06/05, conferindo in loco as manifestações
públicas contra o pacote econômico baixado pelo governo grego. Fotos desta seção: Leonor Costa (exceto as carimbadas com outros créditos).
acervo Angela Abreu

acervo Angela Abreu

acervo Angela Abreu

acervo Angela Abreu

acervo Angela Abreu

(1) Angela Abreu e amigas na Estudantina Musical, dia 1º/05, no baile em homenagem ao Dia do Trabalhador e também comemorando o aniversário da Banda Novos Tempos (2); Baile em
homenagem às mães, organizado por Angela Abreu no Irajá A. C., dia 07/05: (1) Solange, mãe de Fabrício e Felipe, recebe a homenagem de Angela, em nome de todas as mãe, (2) Rose e profª
Nice presente ao baile; (3) Angela com João (Brasil Show) e amiga.
Jurandi Nascimento

(1) Leonor Costa entre Angela Moreno e Álvaro Reys, na comemoração dos 5 anos de Alvaro’s Dance, dia 05/05; (2) e (3) Graça Reis ao lado de assíduas frequentadoras de seus bailes no Passeio
Público Café (às segundas) e na Churrascaria Gaúcha (às quintas); (4) Aragão na banca de jornais do Clodoaldo (ao seu lado na foto), nosso distribuidor na rua Oswaldo Cruz, Flamengo.

(1) Baile em homenagem às mães, realizado por Glorinha (à frente, agachada), dia 09/05: momento em que Waldy Jorge, do TriniDance, canta Ame Maria, ao
lado de D. Virgínia, a mãe homenageada da noite, cercada pelas filhas e pela aniversariante da noite, Nair (ao centro). A seguir, aniversário da Augusta, dia 11/05,
no Mauá de São Gonçalo: aniversariante com Marcus (2) e com Parcifal, Vânia e Aragão (3). Na foto (4), Parcifal com Ana Paula e Reinaldo Gonçalves.
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Sueli Sgambato, radiante em seu baile da Maison Sully, do dia 11/05, no qual comemorou seu aniversário juntamente com a profª Rosangela Zaluar (ambas na mesa do bolo)

Jesus, Isidro, Marlene, Carlinhos e Renato

Paulo Roberto, Carlinhos, Aragão e Rachel

Carlinhos de Jesus e
Expedito, hoje...

... e há trinta anos atrás
(foto de acervo pessoal).

A Estudantina Musical iniciou novo ciclo de homenagens a destaques da dança de salão carioca. A entrega do Troféu Estudantina passa a acontecer às quartas, no “Baile ao Cair da Tarde”, comandado por Renato Ritmus. Dia 12/05 os homenageados foram Marlene Oliver e Carlinhos de Jesus. Ambos agradeceram a homenagem a Isidro, proprietário da casa, e a Paulo Roberto, seu
diretor artístico. Ambos também elogiaram a performance de Renato Ritmus, o dj que canta e toca, a quem Carlinhos convidou a realizar um baile em sua academia. Mas quem estava muito
feliz era o garçon Expedito, que posou para uma foto com Carlinhos de Jesus como fez há trinta anos atrás.
acervo Sheila Magda

acervo Sheila Magda

acervo Arminda Martins

Workshop de dança na Pousada A Marca do Faraó, em fotos fornecidas por Sheila Magada e Arminda Martins, que compareceram a quase todas as edições do evento. Estas foram tiradas no
último workshop, de 23 a 25/04. Vejam as próximas programações da pousada no anúncio da pág. 2. E acessem o site do jornal para verem o ensaio fotográfico da pousada feito pelo Jornal
Falando de Dança (tag “Pousada Faraó”).
acervo Luciana Santos

acervo Luciana Santos
(1) Happy hour da academia Luciana Santos, do dia 12/05: galerinha fazendo pose para nossa coluninha social. (2) No mesmo baile, a profª Luciana com dj La Provita. (3) Aniversariante Maimu
Krisch (ao lado de Marlene Oliver) levou grande número de amigas para conhecerem o Baile das Rosas do Amarelinho, promovido por Marlene toda segunda terça-feira do mês. Na mesma
noite, dia 11/05, Marlene homenageou Valdeci de Souza (que se apresentou com Cristina Ramos), Renato Ritmus e Toninho da Banda Paratodos (terceira foto abaixo).

Domingos Dançantes by Glorinha, dia 16/05: Lu Monteiro, irmã da Glorinha, comemorou ali seu aniversário. Nas fotos, Lu com Aragão e Glorinha. Na terceira foto, Valdeci de Souza, Renato
Ritmus, Cristina Ramos, Marlene Oliver e Toninho da Paratodos, no Baile das Rosas do dia 11/05, já comentado na legenda anterior.
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Circulando

(1) Leny e Paulo Gomes (aqui cercados de amigos) são os novos promoters do Baile Romântico das terças na Churrascaria, que estreou dia 11/05 com animação do Trinidance (2). Veja na pag.
12 a programação do novo baile. (3) Teve quadrinha e até casamento caipira dia 19/05, no baile das quartas da Estudantina, animado por Renato Ritmus. Ele e Jesus (4) entregaram ao professor
Lincoln o Troféu Estudantina e agradeceram o espetáculo proporcionado aos presentes, com a vinda de seus alunos da zona oeste vestidos a carater.

Academia Rodrigo Mayrink, em Vista Alegre, dia 15/05: o aniversariante Rodrigo Mayrink com o filho (1), ao lado de Renata, da Sport Dance (2); ao lado da esposa e partner, Alice, e rodeado
por alguns dos profissionais de dança que vieram prestigiar seu baile (3). Na foto (4), Carlos Coelho, Marisa Santos, Marise Barros e um amigo.

Espaço Vira Lapa, de Paulo Araújo, dia 15/05: um dia após sua tradicional Milonga Xango, o professor voltou a abrir seu espaço para uma noite de musicais de tango, com músicos argentinos,
uruguaios e convidados. Oitenta e sete pessoas compareceram para assistir à apresentação do INSTRUMENTANGO (bandoneón, piano e convidados). Para quem aprecia ouvir tango e perdeu
essa, fica a dica para a segunda apresentação, que será no dia 5 de Junho (sábado), com o TRIO RIOPLATENSE (voz, violão e saxofone).

(1) Ficou difícil encaixar na foto todas as damas que compareceram ao workshop Ladies Stylies da professora Nayara Melo, dia 16/05. A animação era geral e Aragão, autor da foto, era o único
penetra no “clube da Luluzinha”. (2) Dia 22/05 o Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro recebeu seleto grupo de convidados para o coquetel de inauguração da exposição que
conta os 25 anos de trajetória da entidade. Lourdes Braga (foto 3, ao centro) pretende tornar a exposição itinerante, após o período de um mês no Castelinho do Flamengo. Vale a pena ver.

Olympico Club lotadérrimo, dia 22/05, na comemoração do aniversário de Flávio e Fábio Marques (na foto 1, os aniversariantes com o terceiro irmão, mais as filhas de Fábio e Flávio). Manon,
como sempre, caprichou na decoração. Na foto 2, Manon, Flávio, Aragão e Carlos Coelho. Foto 3, Regina Vasconcellos em destaque. Foto 4, Ana e Maria. Foto 5, Regina e Rose. Foto 6, Laís
Koslinski e Aragão. A animação da noite ficou a cargo da Paratodos e das 5 apresentações de dança.

Também dia 22//05 foi a comemoração do aniversário de Renata Peçanha em seu espaço de dança no Centro do Rio, onde a pista cheia de jovens dançarinos atestava o carisma da professora em
atrair essa faixa etária de praticantes. Nas fotos, Renata com alunos e convidados. Na foto 4, a aniversariante com Lourdinha, e na foto 5 Renata com a filha e a mãe, sempre presente.
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Cartas dos leitores
Volta às aulas
Comentário de Gil Ferreira sobre o texto “Volta às aulas”, de Elizabeth Dias, publicado em sua coluna Rio
que Mora no Mar, na edição de abril.
“Sim, como no “Estudante Alsaciano”, de Acácio Antunes, a escola pública era risonha e franca. Anos 50, professoras excepcionais, formadas pelo Instituto de Educação
ou a Carmela Dutra.
Português (dizia-se “Linguagem”), Matemática e Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Desenho e Ciências). Livros didáticos afamados, cadernos encapados
e inspecionados amiúde pelas mestras, trabalhos de casa,
provas mensais e parciais em papel almaço...
Canto Orfeônico - todos os hinos imagináveis, inclusive
o do país que dava nome à Escola, com cuja Embaixada
mantínhamos cerrado intercâmbio cultural. Quintanistas
como porta-bandeira e guarda de honra, trazendo majestosamente o pálio duas vezes na semana, para ser saudado
com o canto do hino naconal. Rudimentos de “ordem unida” - sentido, cobrir, marchar - pois desfilávamos, naquelas duas vezes, na própria escola, cantando Fibra de Herói
e outros hinos. E também em datas cívicas, pelas ruas do
Rio.

Trabalhos manuais, da massa plástica à serra tico-tico.
Merenda escolar de qualidade, processada na excelente
cozinha da Escola. Posto de Saúde com médico e dentista - ali recebi todas as vacinas e fiz várias abreugrafias.
Biblioteca, auditório com sessões semanais de cinema ou
teatro, visitas a museus...
Comemorações de dezenas de datas cívicas e festivas,
com nossa participação ativa, subindo ao palco para ler,
declamar, cantar, encenar dramatizações - 7 de setembro,
15 de novembro, descobertas da América e do Brasil, fundação do Rio, dias do soldado, do aviador e do marinheiro, dias das mães e dos pais, dia da árvore, festas juninas,
Natal...
Rudimentos de política - funcionamento dos três poderes, nas três esferas...
Uniformes azuis e brancos impecáveis, “EP” bordado
no bolso, divisas na manga, muitas aulas de higiene, educação física...
Ah, sim - mesclávamo-nos harmoniosamente, brancos,
pretos, mulatos, caboclos, nissei e até estrangeiros...ricos,
pobres e remediados...católicos, protestantes, espíritas...
Juntos brincávamos no recreio, de bola-de-gude, bandeirinha, pique...Juntos discutíamos às segundas-feiras os
resultados do futebol... Namorávamos platonicamente,

LUED

ESTACIONAMENTO LTDA ME

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

Temos tudo para
animar sua festa!

Mais detalhes em
www.guisnerdj.com.br

guisner@globo.com

SAPATOS PARA DANÇA DE SALÃO

Amaro

(verniz, camurça, pelica, salto acrílico)

tel. (21) 2205-0095 / 9625-9012 / 9485-7911
R. Pereira da Silva, 800 - Laranjeiras - RJ
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EXECUTA-SE QUALQUER TRABALHO QUE
FAZ PARTE DA ARTE COM A
MÁXIMA PERFEIÇÃO
RUA JOAQUIM SILVA, 15 - LAPA
TEL. 2510-2121

Cabeleireira a domicílio
Privacidade e exclusividade

t. 9200-8338 (Zélia)

Alisamento - Mega Hair - Corte - Hidratação - Reflexo
Escova (comum, inteligente ou progressiva)
Atendemos também em Salão na Rua do Catete

trocávamos fatias das merendas trazidas de casa, fazíamos
“vaquinhas” para comprar e repartir gulodices nas carrocinhas da Kibon, ajudávamo-nos uns aos outros nos trabalhos de casa...
Quem terá, Deus do Céu, acabado com essa escola risonha e franca ? Será tão difícil assim refazê-la ? Ou é mais
fácil criar-se quotas (leia-se privilégios) que geram votos
para demagogos e semeiam entre nós um odioso e progressivo apartheid que nunca existiu no Brasil ?
Com a palavra os brilhantes políticos que nos governam.” Gil Ferreira
*******************
N.R.: O Jornal Falando de Dança agradece aos leitores do
site do Jornal Falando de Dança, Luiz Henrique Duarte, de
Volta Redonda, RJ; Adriana Franco, de Juiz de Fora, MG;
e Enemir Franco, de Guarulhos, SP, que nos contataram
para fazer a assinatura do jornal.
*******************
Cartas para esta seção: via fax (2535-2377), email (contato@jornalfalandodedanca.com.br), mensagem no livro
de visitas do site (www.jornalfalandodedanca.com.br) ou,
ainda, para o endereço do escritório do jornal (v. expediente).

ESTACIONE SEU CARRO COM
CONFORTO E SEGURANÇA NO

OLYMPICO CLUB

INF. 9954-4048

ESTACIONAMENTO ROTATIVO 24H COM MANOBREIRO
R. POMPEU LOUREIRO 116 - COPACABANA
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SEGUNDAS
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 grupo TriniDance.
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 no Clube Mackenzie
Toda segunda, a partir das 18h, no
Clube Mackenzie, do Méier, com
Dj Dom Wilson, equipe de dançarinos (sistema de ficha) e, na última
segunda-feira do mês, comemoração dos aniversariantes do mês com
Conjunto Aeroporto. Inf.: 2280-2356
(Valéria Barbosa).
Baile de Ficha de Regina
Vasconcellos
Toda segunda, no baile do Mackenzie
(veja detalhes acima e no anúncio da
pág. 11).
TERÇAS
Baile das Rosas no
Amarelinho, Cinelândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no
Amarelinho da Cinelândia, a partir
das 19h, com sorteio e equipe de
dançarinos. Próximo agendado: 13
de julho (atenção: em junho não
haverá baile). Veja anúncio nesta
edição. Inf. 3714-2329 / 9753-0260
/ 9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança Reinaldo Gonçalves, toda primeira terça-feira do mês, bailinho no Abrigo
Cristo Redentor, Centro de São Gonçalo (em frente ao Sesc), de 19 às
22h. Inf. 9741-8373.
Baile-ficha na Praça Seca
Todas as terças a partir das 14h,
com os instrutores do Projeto Dança
Livre, na Mansão das Águas. Inf.
8794-7325.
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. 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.
Baile Romântico da
Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h.
Dias01-08-15-22/06, música ao vivo
com organização de Leny Calassara e
Paulo Gomes. Apresente o recorte do
anúncio da pág. 12 e tenha desconto
no ingresso. Inf. 2558-2558.
Terça Romântica
A partir das 20h, com música ao vivo,
na Churrascaria Gaúcha, organização
de Leny Calassara e Paulo Gomes.
Mais informações no anúncio desta
edição.
Aniversário de Leny Calassara
Dia 22/06, na churrascaria Gaúcha,
com banda Paratodos. Recorte o
anúncio da pág. 13 e ganhe desconte
no ingresso.
QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico Clube, em Copacabana, baile de dança
de salão a partir das 20h, com dj Murilo e música ao vivo a cada quinze
dias. Inf.: 2295-6892 / 8212-2969.
Dançando na Quarta
Todas as quartas, a partir de 16:30h,
no América F. C., com música ao
vivo. Inf. 2569-2060.
Obs: o baile estava suspenso para
instalação de ventiladores, recomenda-se ligar antes.
Tardes dançantes do Clube
Canto do Rio, Niterói
Todas as quartas, a partir das 15h,
com música ao vivo. Veja agenda
no anúncio na pág 2. Inf. 2620-8018
/ 2717-5023.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Toda quarta, 20h, baile com música
ao vivo. Veja a programação completa no anúncio da pág. 11. Inf.
2620-9968.
Happy Hour na Ac. Luciana
Santos
Toda 2ª quarta-feira do mês, de 18 às
22h, no Centro do Rio, com dançarinos. Inf.: 2257-0867 / 9986-7749.
Baile de ficha na Estudantina
Toda quarta, às 18h, com Renato Ritmos. Veja anúncio nesta edição e no
roteiro de djs/bandas.
Forró sertanejo e universitário
na Churrascaria Gaúcha
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Todas as quartas, a partir das 20h.
Veja anúncio nesta edição. Inf. 25582558.
Baile do almoço
Todas as quartas, de 12 às 15h, na
Ac. de Caio Monatte, no Estácio
(veja anúncio nesta edição). Inf.
2273-4346.
Casa de shows WK
Todas as quartas, em Vila Valqueire,
baile de dança de salão com Dj Dom
Wilson. Inf. 8834-2194.
Bailes no Bar do Tom
Organização de Iviana Romero, com
dançarinos (com Bd Pérolas, das
20 às 24h): próximos dias 02/06 e
07/07. Inf. 9983-9967. Veja também
anúncio na pág. 2.
Baile Caipira de Carlinhos
Maciel
Dia 23/06, no Olympico, com música
ao vivo e dj Murilo. Veja detalhes no
anúncio da pág 6.
Baile de Aniversário da amiga
Angela Abreu
Dia 02/12, no Irajá A. C., com bd
Brasil Show, a partir das 19h. Veja
anúncio nesta edição.
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 banda Pérolas. Última quinta:
aniversariantes do mês não pagam
ingresso e ganham bolo. Opcional:
dançarinos pelo sistema de fichas.
Cupom de desconto: veja anúncio
nesta edição. Inf. 2549-9472 / 91359019.
Dançando na Cinelândia
Baile com conj. Bossa Seis, organizado por Geraldo Lima, todas as quintas, no Amarelinho da Cinelândia, a
partir das 19h. Inf. 2527-2300.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Toda quinta, 15:30h, Baile do Ideal
Veja a programação completa no
anúncio da pág. 11. Inf. 2620-9968.
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.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do Rio
ainda em atividade. Inf. 2232-3217.
Tarde Dançante do Bigode
Dia 03/06, a partir das 16:30h, no
Clube Casa da Vila da Feira, com
Bd Novos Tempos. Veja anúncio na
pág. 3.
Baile de ficha na AAVI
Dia 10/06, com Renato Ritmus e
equipe, das 17 às 23h. Veja também
anúncio na página ao lado.
Coquetel dançante na Casa
do Porto comemorando o
aniversário de Terê Freitas
Dia 24/06, a partir das 15:00h, com
banda Pérolas e equipe de dançarinos. Org. Terê Freitas. Veja também
o anúncio na pág 24. Inf. (21) 22080043 / 9781-5120.
SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores
contratados pela Academia da Tia
Neide. Itaperuna F. Clube, em Itatiaia, Duque de Caxias. Inf. 36531560 / 9154-9170.
Baile-Ficha na Academia
Jimmy
Toda Sexta, no Catete, das 19h às
22:30h. Especial baile dos instrutores na primeira sexta do mês e
aniversariantes do mês toda última
sexta-feira do mês. Org. Regina Vasconcellos. DJ Viviane Chan. Inf.:
2252-3762 / 8117-5057.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola Carioca, na Tijuca, 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.
Baile do Espaço X de Stelinha
Cardoso, Centro do Rio
Toda segunda e última sexta-feira do
mês, a partir das 18h. Inf. 8166-0404
/ 2223-4066 / 8778-4066.
Baile de dança de salão na
casa de shows Rio Sampa,
Nova Iguaçu
Todas as sextas, das 17:30 às 21:45
(veja programação das bandas no
anúncio nesta edição). Aula grátis
incluída no ingresso, das 16:30 às
17:30h.
Dançarinos contratados
pela casa. Na última sexta do mês,

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
aniversariante ganha entrada franca,
brinde e bolo. Inf. 2667-4662.
Baile da C. D. Carlinhos de
Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, a
partir das 21h. Inf. 2541-6186.
Baile da Cachanga do
Malandro (Carlos Bolacha)
Toda sexta-feira, das 20:30 às 3h, na
Lapa. Veja anúncio da academia na
pág. 15. Inf. 7862-7012.
Baile da Ac. Cristiano Pereira
Todas as sextas, em salão com ar condicionado, na academia de Bonsucesso, a partir das 19h. Inf. 3868-4522.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Toda sexta, 21h, Sarau Seresteiro
com música ao vivo para dançar.
Veja a programação completa no
anúncio da pág. 11. Inf. 2620-9968.
Dançando na sexta
Agora na Casa dos Poveiros, Tijuca,
a partir das 16:30h. Org. Jorge Leite.
Inf. 2578-4361
Baile do TriniDance
Toda sexta, no CIB, Copacabana, a
partir das 20:30h. Inf. 8116-0892 /
9854-9827. Veja também o destaque
de capa desta edição.
Sexta Carioca na Churrascaria
Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, o
melhor de todos os ritmos. Veja anúncio nesta edição. Inf. 2558-2558.
Milonga Xangô
Toda sexta, no Espaço de Dança ViraLapa, organização de Paulo Araújo.
Veja anúncio da academia nesta edição. Inf. 3970-2457.
Baile da ac. Caio Monatte
Todas as sextas, de 18 às 22h, no
Estácio (veja anúncio nesta edição).
Inf.2273-4346.
Dose dupla comemorando
o aniv do Studio Henrique
Nascimento
Dia 12/06, a partir das 19h, no Aspom; dia 19/06, a partir das 20h, no
Mackenzie. Veja detalhes no anúncio
da pág. 6.
Aniversário João Medeiros
Dia 25/06, a partir das 18h, no Cl.
dos Sargentos de Cascadura, com
Bd Novos Tempos (veja anúncio na
pág. 2).
Bailes da Amiga Angela
No Irajá A. C., a partir das 19h. Já
programado: dia 16/07, baile em homenagem ao Dia do Amigo, com bd
Novos Tempos; dia 06/08, baile em
homenagem aos pais, com bd Os Devaneios. Veja anúncios nesta edição.
Almoço dançante no Clube
Monte Sinais
Dia 23/07, a partir das 12:30h, com
trio Hélio Silva, numa organização
de Alexandre Nurck. Veja detalhes
no anúncio da pág. 5.
SÁBADOS
Baile-Ficha em Copacabana
Todo sábado, a partir das 19h, no Studio de Dança Marquinhos Copacabana (veja anúncio da academia nesta
edição). Inf. 2256-1956 / 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. Inf. 3872-5264
Baile da Academia Jimmy de
Oliveira, Catete
Todos os sábados, a partir das 21h,
todos os ritmos. Inf.: 2285-6920 /
7834-5469.
Bailes de tango na Escola
Carioca
No primeiro sábado do mês, Conectango, a partir das 21h. Inf.: 22881173.
Saturday Night Fever no CDAC
Baile Quinzenal do Centro de Dança
Alex de Carvalho, em Vila da Penha. Mais informações: 3391-7530 /
9769-4272
Baile no Espaço de Dança
Sheila Aquino e Marcelo
Chocolate
Informações pelos tels. 2245-6861 /
7899-8273.
Tarde Dançante Helênico A.
Clube
Todo sábado com banda ao vivo, a
partir das 15:30h. Inf. 2502-1694 /
2502-6752 / 2520-0402.
Baile da Associação Atlética
Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo, das
18:30 às 22:30h, em Vila Isabel. Inf.
9979-9397 / 2204-1640.
Baile do Centro de Dança
Valqueire
Geralmente no primeiro sábado do
mês, na cobertura do Shopping Point
Center, em Valqueire, com sonorização do prof. Fábio Silva (ligar antes
para confirmar). Inf. 2453-1880 /
3833-1220.
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, com abertura do
dj Dom Wilson, das 20 às 22:30h,
seguido de banda ao vivo. Promoter
Bernardo Garçon. Diretor artístico:
Paulo Roberto. Inf. 2771-1622 /
9399-0646 / 2232-1149 / 2507-5131.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói

Todo sábado, a partir das 20:30h,
com música ao vivo. Especial dia
dos namorados (12/06) com a Bd
Phenix. Veja a programação completa no anúncio da pág. 11. Inf.
2620-9968.
Forró Kum Zouk
Todo sábado na Cia Marinho Braz,
Laranjeiras, trio de forró na pista 1 e
zouk na pista 2 Inf. 2205-0118.
Banda Hélio Silva & Samba
Tropical
Todos os sábados, a partir das 20h, na
Churrascaria Gaúcha. Veja anúncio
nesta edição. Inf. 2558-2558.
Bailinho do Estúdio de Dança
Solange Dantas e Ivan Sanna,
em Copacabana
2º sábado do mês, das 16:30 às
20:30h. Inf. 8873-4453. Veja também o anúncio da academia, nesta
edição.
Bailes do Núcleo de Dança Renata Peçanha
Toda sábado, no Centro do Rio, uma
programação diferente. Inf. 22211011 / 9879-1502.
Bailes dos sábados da
Amazonas Dance
A cada sábado, um ritmo diferente
(dança de salão, forró ou zouk). Veja
detalhes no anúncio desta edição da
pág. 11.
Baile de prática da academia
do clube Mackenzie
Todo sábado, às 19h, numa organização do prof. Genilson. Inf. 91574658..
1º Baile da programação do
evento “24 horas de baile”
Dia 29/05, baile de abertura na Ac.
Jimmy de Oliveira (v. anúncio nesta
edição).
Aniversário de Valdeci de
Souza
Será comemorado dia 05/06, no Helênico, a partir das 16h, com Banda
Swing Rio Show.
3º Baile da programação do
evento “24 horas de baile”
Dia 12/06, no Aspom, Piedade, a
partir das 19h (v. programação completa em www.studiohenriquenascimento.com.br).
Bd Rio Swing Show na Ac.
Jimmy de Oliveira
Dia 12/06, comemorando o aniversário de Lúcia Mattos (a Mamy),
com djs Leozinho, Rodrigo Mayrink
e Rafael. Veja detalhes no anúncio
da pág. 13.
Almoço dançante no Espaço X
Dia 19/06 a partir das 14h, com cardápio especial da tia Norma. Veja
detalhes no anúncio na pág. 12.
Baile de aniversário de Reinaldo Gonçalves, no Mauá de São
Gonçalo
Dia 26/06, com banda Brasil Show.
Veja o destaque na capa desta edição.
Aniversário Bernardo Garçon
Dia 17/07, na Estudantina Musical,
com abertura de Dom Wilson e Banda Paratodos. Veja destaque de capa
nesta edição.
Aniversário Sandra Lopes
Dia 17/07, no CSSERJ (Barreto, Niterói), a partir das 20h, com Renato
Ritmus e dançarinos. Veja anúncio
na pág. 17.
Arraiá da Ac. Caio Monatte
Dia 17/07, a partir das 20h. Veja detalhes no anúncio da pág. 13.
Encontro dos Mestres
Dia 31/07, 19h, no Mackenzie, com
banda Paratodos. Veja detalhes no
anúncio da pág. 12.
Festa de aniversário de Bob
Cunha
Dia 21/08, na Casa do Minho. Veja
detalhes no anúncio da pág. 13.
DOMINGOS
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às
23h, org. Bob Cunha e Aurya Pires.
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. 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 e obtenha desconto no ingresso. Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
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.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Todo domingo, às 20:30h, Seresta
Dançante com Os Trovadores. Veja a
programação completa no anúncio da
pág. 11. Inf. 2620-9968.
Domingueiras do Club
Municipal
Todos os domingos, na Tijuca, almo-

ço dançante, das 13 às 19h, com banda ao vivo. Inf.: 2569-4822 ou www.
club municipal. com.br.
Domingueira do Clube dos
Bombeiros (Baile do Nelson
e Delfina)
Todos os domingos, a partir das 18h.
Veja a programação das bandas no
anúncio da pág. 11. Inf. 9623-8985.
Domingo sem Tédio
Domingueira dançante de Marinho
Braz, no primeiro e terceiro domingo
do mês, das 18 às 22h, em Laranjeiras. Inf. 2205-0118.
FORRÓMANIA na Churrascaria
Gaúcha
Todos os domingos, a partir das 20h,
o forró mais quente da cidade com
duas bandas. Veja anúncio nesta edição. Inf. 2558-2558.
O Incrível Zouk
Quinzenalmente, no Hard Rock Café,
veja anúncio na pág 24. Inf. 78125053.
Baile da Amazonas Dance, aos
domingos
Baile Móvel no J. Botânico de Niterói (entrada franca). Veja anúncio na
pág 11. Inf.: 2613-3276.
Gran Milonga Especial
Dia 30/05, no Fluminense F. Clube,
a partir das 18h, baile de tango comemorando o aniversário de Valdeci de
Souza (veja anúncio nesta edição.
Bailão no Recreio dos
Bandeirantes
Organizado por Conceição da Bahia
(com transporte). Dia 30/05. Inf.
9679-3628 / 2288-2087. Veja também o anúncio da academia, na pág.
14.
Baile da Copa
Dia 13/06, no Lounge do Hotel Ouro
Verde, com 2 pistas de dança e dançarinos de ficha. Veja detalhes no
anúncio da pág. 13.
Aniversário da Banda Paratodos (6 anos)
Dia 20/06, a partir das 20h, no Fluminense F. Clube. Veja anúncio na
pág. 12.
Baile temático do Domingos
Dançantes no Olympico Clube
Dia 27/06, 20:30h, Festa Brega e
Chique, em homenagem ao dia de
São João, com o Grupo Trinidance
e dj Murilo. Recorte o anúncio publicado na pág 11 e obtenha desconto
no ingresso. Inf. 9772-2051 / 25533600.
2º Baile da programação do
evento “24 horas de baile”
Dia 06/06, na academia Caio Monatte (v. anúncio nesta edição).
Baile de aniversário de
Rodriguinho Barcelos
Dia 27/06 (último domingo do mês),
no Retiro dos Artistas (veja destaque
de capa desta edição). Inf. 78922845.
Baile temático junino do
Domingos Dançantes: Festa
Brega e Chique
Dia 27/06, a partir das 20:30h,, organizado por Glorinha, com o Grupo
Trinidance e dj Murilo. Recorte o
anúncio publicado nesta edição e
obtenha desconto no ingresso. Inf.
9772-2051 / 2553-3600.
3º Baile Latino no Teatro
Odisseia
Dia 27/06, 19:30h, comemorando o
aniversário de Thiago Tsunamy. Veja
detalhes no anúncio da pág. 24.
SHOWS, PASSEIOS,
MOSTRAS, FESTIVAIS,
COMPETIÇÕES,
WORKSHOPS, CURSOS e
outros:
Trio Rioplatense Tango
Dia 05/06, 21h, no Espaço Vira
Lapa, de Paulo Araújo (IBT), apresentação do trio composto por Marian Bonifatti (voz), Cesar Rebetchi
(violão) e Daniel Santos (saxofone).
Inf. 3970-2457 / 8387-1151.
Show do cantor Márcio Thadeu
Dia 09/06, no Lapinha, promovendo
seu CD Negro Canto. Detalhes no
anúncio da pág. 2.
Show do cantor Léo Santiago
Dia 19/06, no baile dos namorados da
Casa Branca Shows, a partir das 17h,
no lançamento do 2º CD do cantor.
Veja detalhes no anúncio da pág. 7.
Excursões Dançantes Studio
Barra
Conheça outras paisagens com a
equipe de professores e dançarinos
do Studio Barra, que concilia turismo
e programação dançante.Próximas
saídas: Poços de Caldas (03/09)..
Veja a programação nos anúncios
da pág. 2.
Programação dançante da
Pousada Faraó
Festa junina, de 25 a 27 jun; Fondue dançante, de 06 a 08/08; 21º
Workshop de dança, de 17 a 19/09.
Veja também o anúncio da pág.2.
I Congresso Internacional de
Salsa do RJ
Será de 9 a 11 jul, veja detalhes no
anúncio da página 12 ou acesse o site
www.salsacongress.com.
5ª edição Oficina de Samba
Será de 15 a 18/07, na academia
Jimmy de Oliveira. Veja anúncio na
pág. 23.
Búzios Tango Weekend - 3ª

edição
Dias 17-18-19 de set, com transporte, hospedagem, show, aulas e passeio. Veja detalhes no anúncio desta
edição. Inf. 9629-3072.
Swing do Black
Em outubro, com a primeira edição
do workshop de samba Swing do
Black. Inf. com Henrique Nascimento. Veja anúncio na pág. 24.
EVENTOS EM OUTROS ESTADOS
BELO HORIZONTE
Bailes às sextas, da Academia Pé de
Valsa, na rua Teixeira de Freitas 478
s/01. Inf.: veja anúncio da academia,
nesta edição.
PROGRAMAÇÃO
DAS BANDAS E DJ’S
PATROCINADORES:
Agenda de Renato Ritmus
(bailes de ficha):
Agenda de Baile de Ficha com a
Equipe de dançarinos Renato Ritmus,
mês de junho: Centro de Convivência
de Padre Miguel, com entrada franca
(segundas 07 e 21/06 ); Estudantina
Musical (quartas dias 02-09-16-2330/06); Associação Atlética Vila Isabel (quinta, dia 10/06); Cl. Português
da Taquara (sexta dia 25/06)); Cl.
Aliados de Campo Grande (sábados,
12 e 26/06); Cl. dos Sargentos de
Santíssimo (domingos, 03 e 20/06);
Especial dia 09/06, quarta,-feira:
comemoração de um ano de Estudantina Musical. Mais informações sobre os bailes de Renato Ritmus: veja
anúncio na página ao lado.
Agenda de Viviane Chan
Toda sexta na Ac. Jimmy de Oliveira
(baile de ficha de Regina Vasconcellos); última quinta-feira do mês,
baile da academia To Dance no Shopping Barra Square.
Agenda de Dom Wilson
Bailes regulares: todas as quartas na
Casa de Festas WK (Vila Valqueire) e
todos os sábados na Estudantina Musical (Centro do Rio). Mais informações no anúncio da página ao lado.
TriniDance
Bailes com jeito de festa. Toda segunda, no Passeio Público Café (Baile da Graça), dia 15/06 na Churrascaria Gaúcha (Terça Romântica); toda
sexta no CIB (Baile do Trinidance);
todo domingo no Olympico Club
(Domingos Dançantes by Glorinha).
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. José
– ou www.conjunto aeroporto.mus.
br. Programação já agendada para
junho: (2) Flash Black véspera de
feriado na Chur. Marlene; (3) Olaria
Atlético Clube - entrada franca; (4)
Riosampa; (5) A confirmar; (7) Império Serrano - entrada franca; (10)
Elandre; (11) Riosampa; (12) Cl. dos
Sargentos da Ilha do Gov.-Particular;
(13) Canto do Rio; (15) Bonsucesso
F. C.; (18) Casa de Viseo; (19) AAVI;
(20) CBS Marinha V. Penha; (24)
Portuguesa da Ilha; (25) Riosampa;
(26) Cond. Elisa - Maricá; (27) A
confirmar; (28) Baile dos Aniver. do
mês no Mackenzie
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 22019446. Datas confirmadas para junho:
(1) La Maison Sully; (3) Clube Casa
Vila da Feira; (5) Estudantina Musical; (6) Clube dos Democráticos;
(12) Particular; (13) Bombeiros de
Madureira; (19) Clube Mackenzie;
(23) WK-Intendente Magalhães,
452; (25) Clube dos Sarg. e Sub-ten
de Cascadura; (26) Helênico Atlético Clube; (29) Marinha da Vila da
Penha.
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 34774308 / 2464-1190 / 3359-6753 /
7862-0558 id:83* 67257. Agenda já
confirmada para junho: (4) Fluminense Football Clube; (9) Estudantina Musical; (11) Casa de Viseo;
(12) Escola Mabe; (12) Estudantina
Musical; (13) CBS Marinha Vila da
Penha; (19) Helênico Atlético Clube;
(19) Clube 10 de Maio de Campo
Grande; (20) Aniversário da Banda
Paratodos no Fluminense; (22) Churrascaria Gaúcha; (25) Casa dos Poveiros; (26) Aniversário na academia
Jimmy de Oliveira; (27) Clube dos
Democráticos; (28) Clube Municipal; (30) Grupo Renascer da 3º Idade
Rio das Ostras.
Banda Status Show do Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa).
Agenda já confirmada para junho:
(3) Castelo da Pavuna; (4) Maricá
- Particular; (9) Câmara dos Vereadores de Magé; (10) Casa de Show
Elandre;
(11) São Cristovão Imperial; (12) São
Pedro da Aldéia; (18) Casa de Show
Riosampa; (26) Social Meriti; (27)
Bombeiros de Madureira; (30) WK
Casa de Shows, V. Valqueire.
_________________________
Programação sujeita a alterações,
ligue para confirmar o evento. Ao
fazê-lo, informe ao promotor onde
viu a dica, ajudando-nos a comprovar a utilidade desta seção.
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AGENDA DE BAILES
:

Contato

5756
3409- 752
1
9692-

Com equipe de dançarinos (sistema de fichas)

Promoção para os leitores do Jornal: 5 cortesias toda semana para
o baile das quartas da Estudantina, ligando para o Jornal
(t. 9202-6073 - Aragão)
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QUE
Renato Ritmus TOCAOEDJCANTA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE
PADRE MIGUEL (entrada franca)
SEGUNDAS DIAS 07 e 21/06 (19 às 23h).
ESTUDANTINA MUSICAL
QUARTAS DIAS 02-09-16-23-30/06
DAS 18 ÀS 23h - R$ 10,00
DIA 09: UM ANO DE BAILE NO LOCAL
A. A. VILA ISABEL
QUINTA DIA 10/06
DAS 17 ÀS 23h - R$ 5,00
CL. PORTUGUÊS DA TAQUARA
SEXTA DIA 25/06
DAS 19 ÀS 23h - R$ 10,00
CLUBE DOS ALIADOS DE C. GRANDE
SÁBADOS DIAS 12 e 26/06
DAS 18:30 às 23h - R$ 7,00
CL. DOS SARGENTOS DE SANTÍSSIMO
DOMINGOS DIAS 06-20/06
DAS 18 ÀS 22h - R$ 7,00

Confira no site da academia
a grade de horário e professores
Informações: Rua do Catete 112 - sobr.
tel. (21) 2285-6920 / 7834-5469 - id 55*23*45487

arte

Contatos:
8834-2194
2464-7785
2233-2461

Dj Dom

Wilson

Bailes de Dança de Salão

Raridades, novidades e exclusividades
Bailes regulares:
Toda 4ª f., Casa de Shows WK (V. Valqueire), 18 às 23h
Todo sábado, Estudantina Musical (Pç. Tiradentes), a partir das 20h

Ministério
da Cultura

Av. Nsa. Sra. de Copacabana, 1138 / Sobreloja
Copacabana - Rio de Janeiro/RJ
Telefones: (21) 2236-6377 / (21)9571-8537

Danças de Salão
ARTE: JORNAL FALANDO DE DANÇA

Grade de horários:

segundas e quartas
ou terças e quintas:
das 18 às 21h
sábados:
das 14 às 16h

SAMBA

segundas e quartas:
das 21 às 22h

ZOUK

sábados:
das 16:30 às 18h

arte

Dama de Ouro não perca!
Casa do Porto (R. Affonso Penna, 39 - Tijuca)

Traje: esporte fino

COQUETEL DANÇANTE
24/06 - QUINTA
BANDA PÉROLAS

FORRÓ

sábados:
das 18:30 às 20h

TANGO

sextas, às 18:30h

Grande aniversário da Terê,
organizadora do evento

BAILES

A partir das 15:00h, com fino buffet, incluindo
bebidas, bolo e champagne para brindar
os aniversariantes do mês

TODA SEXTA, 20h

t. 3868-4522

Convite indiv.: R$ 60 (mesas grátis - salão refrigerado)
Descontos para pagamento antecipado

R. Cardoso de Moraes, 250
Bonsucesso - Rio de Janeiro

Reservas: 2208-0043 / 9781-5120

27

DOM

3º GRAND
2
E

JUN

a partir das
19:30h

(ambiente refrigerado - serviço de bar)

Aê
se liga, parceiro,
se mena parada,
ambiescla no
nte!

Swing do
Armagedom

Encontro nacional
dos malandros
de gafieira!

COMEMORANDO
O ANIVERSÁRIO DE

Ano passado foram 3 bandas
Este ano você vai ficar com
as pernas bambas!
Vai rolar o I Workshop de
Samba do Swing do Black
da Cia Carioca de Samba

THIAGO
TSUNAMY

Realização: Thiago Tsunamy
Produção: Lais Koslinski e Teatro Odisséia

EM MAIO:

BAILE DE ZOUK

Black

1º ambiente
DJ PEDRADA
Samba e Forró
2º ambiente
DJ ARADEY
Salsa e zouk

Ingresso: R$ 15,00
Inf. (21) 9663-2971 / 9265-9972
9175-4161 / 2224-6367

(última sexta, baile de
forró com samba)

Arte / divulgação:

Realização:

STUDIO DE DANÇA
HENRIQUE NASCIMENTO

www.studiohenriquenascimento.com.br

Local:
ASPOM

Av. Dom Helder Câmara
nº 8484 - Piedade

Informações:

(21)9752-2207
3899-7767

Arte/apoio:

Apoio:
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DANÇA DE SALÃO

