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& dj Fábio Marques

COMEMORANDO OS
ANIVERSÁRIOS DE
FLÁVIO MARQUES
& LINCOLN

SÁB

MAR
1
3
DAS 20 À 1H
5 HORAS DE BAILE!

ORGANIZAÇÃO:

FLÁVIO MARQUES (9745-2305)
& LINCOLN (6885-7225)

Nesta edição, saiba
sobre a participação
de nossos profissionais
de dança de salão
no carnaval carioca
e veja nossas
coberturas
carnavalescas

Casa do

WORKDANÇA

Em homenagem aos
30 anos de Circo
Voador, um pouco de
história sobre as tão
faladas DOMINGUEIRAS
VOADORAS que atraíram
nova leva de jovens
para a dança de salão

E ainda:

“A Escolha de seu Par”, por
Stephen Kanitz

Fala Aragão: “a dança de
salão precisa urgentemente
de uma campanha
institucional”

Elaine Reis: “prefiro dançar
com música mecânica”

Circulando e Roteiro do mês

Arte / divulgação:

Tango

SÁB - 17 MAR 2012

FORRÓ
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V
I
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V

André Sampaio
& Alice Vasques
Saiba nesta edição sobre a
programação 2012 deste
espaço dedicado
exclusivamente à
dança porteña

CO-PATROCÍNIO

APOIO

Equipe de
dançarinos
(sistema de fichas)

(DAS 21H ATÉ AS 5H DA MANHÃ)

Aniversário
do professor

Marquinhos

Local:
Academia de Dança Jimmy de Oliveira
Rua do Catete, 112 - Catete
Info: (21) 9251-3248
3565-7822 21-8201-4609
www.marquinhosdoforro.com.br

Jornal Falando de Dança é uma publicação mensal da Amaragão Produção de Periódicos - ISSN 2237-468X - Preço do exemplar avulso: R$ 2,50 no RJ (R$ 5,00 números atrasados)

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

SÁBADO

04/03 - PINGOS & GOTAS
11/03 - BRASIL SHOW
18/03 - RESUMO
25/03 - OS DEVANEIOS

CONVIDA

01/04 - PINGOS & GOTAS
08/04 - AEROPORTO
15/04 - RIO BALANÇO
22/04 - HOLLIDAY
29/04 - OS DEVANEIOS

AGORA COM CASSINO DA DANÇA: PROFISSIONAIS A R$ 2,00/ MÚSICA
APOIO VÂNIA LIMA & BIRA NITEROI

MESA ANTECIPADA
R$ 60,00
Apoio:

ARTE

MESAS GRÁTIS!

QUI - 01/03 - CONJUNTO OS DEVANEIOS
QUI - 08/03 - CONJUNTO AEROPORTO
QUI - 15/03 - BANDA RESUMO
QUI - 22/03 - BANDA NOVOS TEMPOS
QUI - 29/03 - BANDA BRASIL SHOW
QUI - 05/04 - NÃO HAVERÁ BAILE (SEMANA SANTA)
QUI - 12/04 - BANDA STATUS SHOW RIO
QUI - 19/04 - COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO BAILE
CONJUNTOS AEROPORTO + DEVANEIOS

Imperdivel

QUI - 26/04 - BANDA HOLLIDAY
Casa da Vila da Feira

Salão nobre
Ar condicionado
Elevador ativo
Início: 16:30h

R. Haddock Lobo, 195
Tijuca - t. 2293-1542
apresenta

Atenção:
TRAJE
ESPORTE
FINO

MULHER,
seu melhor
presente:
dance e
viva essa
emoção!

Ingresso
antecipado:
R$ 10,00

equipe de dançarinos
(sistema fichas)

OS
S
O
TOD DOS
A
SÁB

Fabiano
Brasil

Bernardo
Garçon

Co-patrocínio

Realização:

Inf. e vendas:
Fabiano Brasil (8837-4971 / 2570-0336)
Bernardo Garçon (9399-0646 / 2771-1622)

(no dia, R$ 15)

Helênico Atlético Clube
Rua Itapiru 1305 - Rio Comprido - tel. 2502-1694

ALMOÇO C/DJ ELCIO A PARTIR DAS 13H E TARDE DANÇANTE
DAS 16 ÀS 20H COM BANDA AO VIVO

03/03 - PARATODOS
10/03 - RIO BALANÇO
17/03 - STATUS
24/03 - NOVOS TEMPOS
31/03 - BRASIL SHOW

Administração Roberto Maurício Miranda

Toda 4ª f. | 20h | Baile com música ao vivo
Toda 6ª f. | 21h | Sarau Seresteiro
Aos domingos | 20h | Seresta com Os Trovadores

IMPERDÍVEL

Aos sábados, 20:30h, os melhores bailes
de Niterói e São Gonçalo!

SÁB 21 ABR

Sáb | 24 MAR | Baile do promoter Edson Camacho
Banda Sol Maior
Sáb | 31 MAR | Baile dos sócios e convidados
Banda Clave de Lua

Casa da Vila da Feira

BANDA
KARIBE
traje esporte fino

Atenção:
TRAJE
ESPORTE
FINO

MULHER,
seu melhor
presente:
dance e
viva essa
emoção!

Ingresso
R$ 10*

equipe de dançarinos
(sistema fichas)
Informações e vendas:

Fabiano Brasil (8837-4971 / 2570-0336)
Face/email: fabianobrasil10@ig.com.br
Bernardo Garçon (9399-0646 / 2771-1622)

FERIADO - 20:30h

Salão nobre
Ar condicionado
Elevador ativo
Início: 16:30h

R. Haddock Lobo, 195
Tijuca - t. 2293-1542
apresenta

*antecipado até
25 ABR (após, R$ 15)
Fabiano
Brasil

Bernardo
Garçon

La Maison Sully

Casa de Festas convida
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ÚLTIMA TERÇA DO MÊS
ÇA
27/03 - TER POS
NOVOS TEM
ÇA
24/04 - TER O
Ç
RIO BALAN

mesas grátis

Arte:

BAILE DOS
INCONFIDENTES

Co-patrocínio

Rua Alcina 107, Madureira - Inf. 9362-0190

(ao lado do ponto final do 779, Madureira x Pavuna)

HUMAITÁ
ATLÉTICO CLUBE
RUA GUIMARÃES JUNIOR 20 - BARRETO - NITERÓI - t. 8787-0068

Direção

Sueli Sgambato

Local: Rua das Camélias, 74 - V. Valqueire - 19 às 24h
tel. 2453-0957 / 7841-1569 / 9749-8137
Reservas: profª Rosangela Zaluar 9749-8137

Arte

Casa Elandre

VISITE NOSSO SITE: www.parcifalveiculos.com.br - t. 2607-7777

Realização:

TRAJE
ESPORTE
FINO

Parte integrante do Jornal Falando de Dança - pág. 2 - ed. 54 - MARÇO/2012 - Para anunciar aqui, ligue (21) 9202-6073 / 2551-3334
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Destaque de capa

Flávio Marques
De volta de mais uma edição do cruzeiro
temático Dançando a Bordo, ele nos conta
um pouco sobre sua carreira na dança de
salão e sobre seu baile de aniversário

LUED

primeiro foi um workshop de bolero, na academia
de Jimmy de Oliveira, e depois promovi workshops
na academia Vira-Lapa e na Multiritmos”) e promoter de bailes (“o primeiro foi em abril de 2008, na
Estudantina Musical”). De volta de mais uma edição do cruzeiro temático Dançando a Bordo, ele se
prepara agora para realizar uma comemoração de
aniversário em grande estilo, dia 31 de março, na
Casa da Vila da Feira, na Tijuca. “Serão 5 horas
de baile, comemorando meu aniversário junto com
meu amigo Lincoln, que completa 50 anos. Espero mais uma vez contar com o grande apoio que
sempre tive dos amigos e, principalmente, das minhas queridas damas, às quais aproveito aqui para
agradecer, e também agradeço o apoio do Jornal
Falando de Dança, que tem dado ampla divulgação
às minhas atividades”, encerra Flávio.
Serviços:
Baile de aniversário de Flávio Marques e Lincoln
Dia 31 de março, das 20 à 1h
Banda Rio Balanço e dj Fábio Marques
Equipe de dançarinos da RV (sistema de fichas)
Casa da Vila da Feira – R. Haddock Lobo, 195
(salão nobre, refrigerado, com elevador)
Inf. 9745-2305 (Flávio) / 6885-7225 (Lincoln)

ESTACIONE SEU CARRO COM
CONFORTO E SEGURANÇA NO

ESTACIONAMENTO LTDA ME

OLYMPICO CLUB

INF. 9954-4048

BA
I

D
LE

A AMIZ
A

DE

DANÇARINOS E BUFFET
COM TUDO INCLUÍDO

ESTACIONAMENTO ROTATIVO 24H COM MANOBREIRO
R. POMPEU LOUREIRO 116 - COPACABANA

Sandra & Lourdes convidam

PRÓXIMOS BAILES:

12:30 / 18:00 - R$ 78

ALMOÇO DANÇANTE NO
CLUBE MONTE SINAI

SEXTA - 02 MAR - HÉLIO SILVA
HOMENAGEM ÀS MULHERES

SPORT
CLUB MACKENZIE
R. DIAS DA CRUZ 561 - MÉIER - 2269-0082

SEXTA - 13 ABR - BANDA PÉROLAS

ENTRADA R$ 5 até 18:30 (R$ 7 após) MESAS GRÁTIS

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

Inf. 2208-0030 / 8764-4960 (Sandra)
2201-1371 / 9619-2460 (Lourdes)

Leonor Costa

Mecânico de automóveis, Flávio, hoje com 36 anos,
nem imaginava que poderia viver só das atividades
ligadas à dança de salão quando, há nove anos, começou a aprender a dançar na quadra da Escola de
Samba Império Serrano. “Realmente tomei gosto
pela dança, senti vontade de aprender mais e mais e
procurei professores para um aprendizado mais metódico, me aperfeiçoando com Fabiano Vivas e Juliana Espíndola”, conta-nos Flávio, que disse que,
daí para frente, foi uma busca constante por qualificação e, principalmente, por identidade própria.
“Fiz muitos workshops para especialização, mas foi
assistindo a vídeos que comecei a desenvolver uma
identidade própria”, revela. De fato, quem o observa dançando nas pistas nota que seu estilo tem
um toque especial, com ênfase na musicalidade e
na interpretação, o que encanta suas damas, principalmente quando dança bolero, seu ritmo favorito.
“Comecei a ser contratado como personal e a dar
aulas particulares. Logo, minha agenda me permitiu
trocar definitivamente de profissão e hoje vivo só da
dança”, informa Flávio, que de dançarino passou a
professor (“atualmente dou aulas em academias de
terceiros, em Botafogo, Centro, Flamengo e Copacabana, mas futuramente pretendo abrir minha
própria academia”), ministrante de workshops (“o

A PARTIR DAS 17:30H - APOIO: EDIL RIBEIRO (7675-5576)

OPCIONAL: DANÇARINOS POR SISTEMA DE FICHAS

TODA SEGUNDA-FEIRA*
*EXCETO A ÚLTIMA

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 347 / 302

ISRAEL
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS

COMPRAMOS SEU AUTOMÓVEL
QUALQUER ANO E MODELO
NACIONAL OU IMPORTADO
OFERECEMOS O
MELHOR PREÇO DA PRAÇA
PAGAMOS À VISTA
VAMOS NO LOCAL AVALIAR
INFORMAÇÕES PELOS TELS.

7827-9858 / 9954-4048

email israeljmatos2011@hotmail.com
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Fique por dentro

divulgação

Alice Vasques e André Carvalho
divulgam a programação 2012
da Casa do Tango
Trabalhando exclusivamente com tango há 11 anos,
período no qual participaram profissionalmente de
cias de dança, shows e teatro, Alice Vasques e André Carvalho planejam comemorar os 3 anos de
sua Casa do Tango com intensa atividade cultural.
“A prioridade, claro, são as aulas de tango, com
abertura de novas turmas não só para iniciantes,
mas também para casais em nível intermediário/
avançado”, explica Alice. “Mas, além disso, estamos com várias atividades agendadas para firmar
a Casa do Tango como espaço cultural e referência de música e dança porteña no Rio de Janeiro”,
completa André.
Além das turmas regulares de tango, Alice e André
continuam com aulas particulares, agendamento de
shows e montagens coreográficas para casamentos
e aniversários. Oferecer seu amplo e aconchegante espaço para a prática dos conhecimentos adquiridos também é prioridade: os bailes semanais
de prática estão mantidos, assim como a milonga
mensal realizada normalmente num sábado. Outra
preocupação é com o aprimoramento técnico dos
casais, que tanta beleza proporciona nas pistas.
“Em março começamos um curso de tango nível
adiantado para casais, com o propósito de investigar profundamente os elementos do tango em suas
diversas possibilidades, do simples às sequências

e encadeamento de movimentos”, diz Alice.
“Faremos uso de um trabalho de consciência
corporal, com exercícios que possibilitem
a apropriação do movimento, desenvolvam
a sensibilidade, a leveza e a musicalidade”,
adianta André, informando que no final de
março e início de abril realizarão um curso
para profissionais e outro para intermediário
com Junior Cervila, que estará passando pelo
Rio de Janeiro. Também receberão o casal Sebastian Arrua e Karina Colmeiro, para uma aula especial no dia 18 de março.
Serviço:
Casa do Tango
Direção: Alice Vasques e André Carvalho
Local: Espaço Improviso – Rua da Passagem, 172
– 3º piso – Botafogo
Inf.: 9665-4489 (Alice) / 7159-6220 (André)
Programação já agendada para 2012:
• Audição para bolsistas: domingo, 25/03, das
16 às 18h (inf. 9665-4489 / 7159-6220).
• Segundas: aulas de milonga das 20 às 21h, com
Alice e André, seguidas de baile de prática até
24h
• Terças: aulas de tango iniciado 1, das 20:30 às
22h, com Alice e André

•

•
•
•

•

Quartas: aulas de tango iniciante 0, das 19 às
20:30h (início em abril), com Alice e André; e
aulas de tango intermediário, com Guilherme e
Rose, das 20:30 às 22h.
Quintas: aulas de tango intermediário, das
20:30 às 22h, com Alice e André
Sábados: aulas de tango adiantado, para casais,
com duração de 3 meses, das 17 às 18:30h, com
Alice e André; baile mensal de tango.
Aula especial com Sebastian Arrua e Karina
Colmeiro, domingo, dia 18/03, das 16 às 18h
(mecânica do movimento e aplicação ao tango).
Curso especial com Junior Cervila: para profissionais, dias 27 e 29/03 (terça e quinta, das 22
às 23:30h) e 01/04 (domingo, das 16 às 18h);
para nível intermediário, dias 03 e 05/04 (terça
e quinta, das 22 às 23:30h) e 08/04 (domingo
das 16 às 18h).

Pé de valsa

FOTÓGRAFA AIDMAR GONÇALVES*
CONTATO: (21) 2410-0312
*FOTÓGRAFA DOS EVENTOS DO MONTE SINAI
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Há mais ou menos vinte poucos anos atrás,
ingressei no mundo da dança de salão.
Dançávamos em gafieiras e em algumas
Por Elaine Reis casas noturnas. Música ao vivo, banda,
conjuntos ou orquestras. Realmente era glamoroso. Mulheres vestiam seus melhores vestidos, saias
rodadas, e calçavam sapatos de salto agulha. (Sempre fui
fascinada por sapatos de salto alto, ficava encantada com
a variedade de modelos e cores.) Os homens sempre bem
trajados, elegantes e perfumados. Preparávamos nosso
visual com capricho para irmos ao baile. Chegávamos
antes de o conjunto começar. Existia um frenesi inicial,
quando a banda dava seus primeiros acordes, meu corpo
arrepiava e o coração disparava. Que magia e que saudade! Dançávamos, parávamos para comer, beber, fofocar e
voltávamos a dançar. As gafieiras em geral só tinham para
oferecer azeitona e queijo em cubinhos, mas as casas de

bailes tinham tira-gostos deliciosos.
Mas agora, aqui em BH, “moçada” acima dos quarenta perdeu a motivação e o entusiasmo de ir aos
bailes modernos. O glamour morreu. A proliferação das academias e a evolução natural da
dança acabaram afetando a tradição e estas
mudanças podem ser positivas ou negativas.
Primeiro: música ao vivo já não é tão
apreciada. Eu mesmo, hoje, já prefiro dançar com música mecânica.
Desculpem-me os músicos daqui, sem querer generalizar,
mas fui a um baile no Rio
de Janeiro com conjunto e
fiquei encantada. Parecia
que os discos dos cantores
estavam tocando de tão idêntico! Instrumento de sopro, que
coisa linda. Aqui a nossa realidade na

SA

IPOD pode?

C ONSERTOS

maioria das vezes é outra. A sonorização é em mp3, vem do notebook ou do ipod. Que pena, mas
é a realidade. Nesta história,
além do glamour, quem saiu
mais prejudicado foram os donos de bandas e afins.
Continuando o lamento, temos
que nos adaptar à nova concepção.
Pessoas vão aos bailes sem vontade de
comer sequer uma porção de batata frita.
Coitados dos donos de bar. Traje padrão?
Calça jeans e tênis de dança. Pelo amor de
Deus, não existe coisa mais feia, horrorosa e
pavorosa que o tênis de dança. Com certeza será
o tema do próximo texto. Até breve.
______________
Elaine Reis é professora de danças de salão e proprietária da Academia Pé de Valsa, em Belo Horizonte, MG
(www.academiapedevalsa.com.br)

EXECUTA-SE QUALQUER CONSERTO
QUE FAZ PARTE DA ARTE COM A
MÁXIMA PERFEIÇÃO
RUA JOAQUIM SILVA, 15 - LAPA
TEL. 2510-2121
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Fala Aragão

A dança de salão necessita
urgentemente de uma campanha
institucional

Antônio Aragão

A dança de
salão precisa,
para usar o
jargão de
assessoria de
imprensa, de
“marketing
de imagem”.
Precisa de
uma grande
campanha
institucional
que a torne
novamente
uma prática
corriqueira
na vida social
das pessoas,
que seja
oferecida
como opção
de atividade
curricular
nas escolas,
ao lado da
educação
física e da
música, por
exemplo.
Mas isso
requer um
pensamento
coletivo dos
profissionais
que vivem da
dança.

O baixo movimento nas academias de
dança, com exceção de oficinas e cursos de férias, demonstra que, pelo menos na dança de salão, a máxima é verdadeira: por aqui, o ano só começa em
março mesmo. É quando os iniciantes
resolvem cumprir suas promessas de fim
de ano e se matriculam nas academias,
enquanto outros decidem aprimorar os
movimentos que já conhecem. Assim é
que todos as nossas academias patrocinadoras iniciam este mês com matrículas abertas para novas turmas, iniciantes
e iniciados, assim como os produtores
culturais planejam seus bailes anuais e
seus passeios.
Mas a dança de salão é uma manifestação cultural que está sempre precisando
de renovação. As pessoas se aposentam
das pistas, outras formam diferentes círculos de amizade em novas atividades
profissionais, outras tantas encontram
sua “cara-metade” e, sendo esse seu
objetivo ao aprender a dançar, dão por
concluída essa etapa em suas vidas e se
retiram dos salões. E, aí, como fica o
futuro dessa modalidade de dança? Fica
na expectativa de que um neófito seja

conquistado ao assisitir a um filme ou a
um espetáculo de dança? Na expectativa de que uma nova novela ou programa
de auditório coloque a dança de salão
sob holofotes? Que mais um médico
prescreva a dança de salão como terapia para seus pacientes? Não digo que
isso não funcione para trazer “sangue
novo” à nossa comunidade, mas isso é
feito de forma muito lenta e precisamos
de ações de curto e médio prazos. E não
vamos obter um resultado mais rápido
se o comportamento padrão for o de um
comerciante que abre suas portas e espera o “freguês” ver o letreiro e entrar
(mesmo porque a maioria das academias
já demanda a boa vontade do interessado em subir um bom lance de escadas).
Também pouco resolvem as intervenções
pontuais e temporárias, como atividades

em praça de alimentação de shoppings.
A meu ver, só a vontade de mudar, e
mudar a nível de coletivo, pode trazer
um resultado satisfatório. A dança de
salão precisa, para usar o jargão de assessoria de imprensa, de “marketing de
imagem”. Precisa de uma grande campanha institucional que a torne novamente uma prática corriqueira na vida
social das pessoas, que seja oferecida
como opção de atividade curricular nas
escolas, ao lado da educação física e da
música, por exemplo. Mas isso requer
um pensamento coletivo dos profissionais que vivem da dança. E requer, reconheço, muito investimento. Participar
(e cobrar atuação) de nossas entidades
representativas é a forma mais simples
e imediata de o profissional de dança
contribuir para dar visibilidade à sua
atividade e aumentar o seu “campo de
trabalho” . Essas entidades, se ancoradas na representatividade e na vontade
de “fazer acontecer” da classe, poderiam
traçar metas comuns em torno de datas
que colocariam a dança de salão em evidência junto ao grande público. E posso
citar três datas que estão sendo desperdiçadas.
A primeira é a comemoração do bicentenário do
ensino de dança no Brasil,
que se encerra em julho
deste ano. “Ainda essa
estória de bicentenário?”
Foi o que o leitor pensou?
Então está aí um exemplo
de como as oportunidades
são disperdiçadas por falta de visão de marketing.
Outra: a “Semana da
Dança de Salão do RJ”,
que acontece na última
semana de novembro.
Quase não se ouve mais
falar a respeito, apesar
de ser um evento inserido
por lei no calendário cultural do estado. “Dia do Dançarino”, outra efeméride, criada por lei municipal,
que também é pouco divulgada mesmo
dentro da comunidade.
É triste ver essas três oportunidades de
divulgação da dança de salão como cultura e lazer serem ignoradas. Da parte
do Jornal Falando de Dança, continuamos a trabalhar pelo nosso bicentenário,
mantendo itinerante a exposição dos 200
anos inaugurada em julho passado, e
não nos furtando a apoiar as iniciativas
de nossa comunidade na valorização de
nossas datas comemorativas. Fazemos
votos de que as oportunidades sejam
melhor aproveitadas neste ano que praticamente começa agora.
_____________
Aragão é diretor do JFD
contato@jornalfalandodedanca.com.br

Informações e reservas:

Graça

2549-9472
9135-9019
9674-1414

EMAIL:
bailedagraca@terra.com.br
BLOG:
bailedagraca.blogspot.com
TWITTER: twitter.com/BaileGraca
FACEBOOK:
bailedagraca@hotmail.com
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Ponto de vista

Stephen Kanitz
www.kanitz.com.br

Fico feliz
ao notar
a volta da
dança de
salão, dos
cursos de
forró, tango
e bolero,
em que
novamente
os dois
sexos
dançam
juntos,
colados
e em
harmonia
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A Escolha do seu Par
Há trinta anos, os adolescentes encontravam o
sexo oposto em bailes de salão organizados por
clubes, igrejas ou pais responsáveis preocupados
com o sucesso reprodutivo de seus rebentos.
Na dança de salão o homem tem uma série de
obrigações, como cuidar da mulher, planejar o
rumo, variar os passos, segurar com firmeza e
orientar delicadamente o corpo de uma mulher.
Homens levam três vezes mais tempo para aprender a dançar do que
mulheres. Não que eles sejam menos inteligentes, mas porque têm
muito mais funções a executar. Essa
sobrecarga em cima do homem permite à mulher avaliar rapidamente a
inteligência do seu par, a sua capacidade de planejamento, a sua reação
em situações de stress. A mulher só
precisa acompanhá-lo. Ela pode dedicar seu tempo exclusivamente à
tarefa de avaliação do homem.
Uma mulher precisa de muito mais
informações do que um homem para
se apaixonar, e a dança permitia a
ela avaliar o homem na delicadeza
do trato, na firmeza da condução, no
carinho do toque, no companheirismo e no significado que ele dava ao
seu par. Ela podia analisar como o
homem lidava com o fracasso, quando inadvertidamente dava uma pisada no seu pé. Podia ver como ele se
desculpava, se é que se desculpava,
ou se era do tipo que culpava os outros.
Essa convenção social de antigamente permitia
ao sexo feminino avaliar numa única noite vinte
rapazes entre os 500 presentes num grande baile.
As mulheres faziam um verdadeiro teste psicológico, físico e social de um futuro marido e obtinham o que poucos testes psicológicos revelam.
Em poucos minutos conseguiam ter uma primeira
noção de inteligência, criatividade, coordenação,
tato, carinho, cooperação, paciência, perseverança e liderança de um futuro par.
Infelizmente, perdemos esse costume porque
se começou a considerar a dança de salão uma
submissão da mulher ao poder do homem, porque era o homem quem convidava e conduzia a

mulher.
Criaram o disco dancing, em que homem e mulher dançam separados, o homem não mais conduz nem sequer toca no corpo da mulher. O som é
tão elevado que nem dá para conversar, os usuais
130 decibéis nem permitem algum tipo de interação entre os sexos.
Por isso, os jovens criaram o costume de “fi-

car”, o que permite a uma garota conhecer, pelo
menos, um homem por noite sem compromisso,
em vez de conhecer vinte rapazes numa noite,
também sem compromissos maiores.
Pior: hoje o primeiro contato de fato de um
rapaz com o corpo de uma mulher é no ato sexual, e no início é um desastre. Acabam fazendo
sexo mecanicamente em vez de romanticamente
como a extensão natural de um tango ou bolero.
Grandes dançarinos são grandes amantes, e não
é por coincidência que mulheres adoram homens
que realmente sabem dançar e se apaixonam facilmente por eles.
Masculinizamos as mulheres no disco dancing
em vez de tornar os homens mais sensíveis, ca-

Sport Club Mackenzie (R. Dias da Cruz, 561 - Méier) apresenta

BAILE DA VAL

O mais animado baile dos aniversariantes
Toda última 2ª f. do mês, a partir das 18h

rinhosos e preocupados com o trato do corpo da
mulher. Não é por acaso que aumentou a violência no mundo, especialmente a violência contra
as mulheres. Não é à toa que perdemos o romantismo, o companheirismo e a cooperação entre os
sexos.
Hoje, uma garota ou um rapaz tem de escolher o seu par num grupo muito restrito de pretendentes, e com pouca informação
de ambas as partes, ao contrário de
antigamente.
Eu não acredito que homens virem
monstros e mulheres virem megeras
depois de casados. As pessoas mudam muito pouco ao longo da vida,
na realidade elas continuam a ser
o que eram antes de se casar. Você
é que não percebeu, ou não soube
avaliar, porque perdemos os mecanismos de antigamente de seleção a
partir de um grupo enorme de possíveis candidatos.
Fico feliz ao notar a volta da dança
de salão, dos cursos de forró, tango
e bolero, em que novamente os dois
sexos dançam juntos, colados e em
harmonia. Entre o olhar interessado
e o “ficar” descompromissado, eliminamos infelizmente uma importante etapa social que era dançar,
costume de todos os povos desde o
início dos tempos.
Se você for mãe de um filho, ajude
a reintroduzir a dança de salão nos clubes, nas
festas e nas igrejas, para que homens aprendam a
lidar com carinho com o corpo de uma mulher.
Se você for mãe de uma filha, devolva a ela a
oportunidade que seus pais lhe deram, em vez de
deixar sua filha surda, casada com um brutamonte, confuso e insensível idiota.
_____________________
Stephen Kanitz é administrador por Harvard
e gentilmente nos concedeu autorização para
publicação deste texto, muito apreciado pelos
amantes da dança (e publicado pela primeira vez
na revista Veja, ed. 1877, de out/2004).
Leia mais textos do autor em:
www.kanitz.com.br.

Informações &
Encomendas:
2574-9544
8354-2212
9484-5460

DANÇARINOS PELO SISTEMA DE FICHAS (OPCIONAL)
BOLO E SORTEIO DE BRINDES

Informações com Valéria Barbosa nos tels.

(21) 2280-2356 / 9994-5580

Contratos
Distratos
Alterações Contratuais
Legalizações de Firmas
Escritas Fiscais e Comerciais
Impostos e Balanços

Márcio Eduardo do Nascimento Vaz
7870-8828
Ronaldo de Souza Godinho
9153-3851

VENHA COMEMORAR SUA DATA CONOSCO
E TRAGA OS AMIGOS!

CONJUNTO AEROPORTO
R$ 10 (MESAS GRÁTIS)

MULTICONTÁBIL

Madalena

Bolos

CRC-RJ 60969/0-7

Rua Acadêmicos Valter Gonçalves n° 1 sala 511
Centro - Niterói - RJ

tel. (21) 2622-7419

email: rg.souza@yahoo.com.br
msn: rgodinho_22@hotmail.com
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Um pouco de história

Desmistificando as
Domingueiras Voadoras
Leonor Costa

Leonor Costa

Manifestação artística que era para durar um mês,
em 1982, na praia do Arpoador, a lona cultural batizada de Circo Voador acabou ficando lá por três
meses, tamanho o sucesso da empreitada. Acabou
ganhando espaço próprio na Lapa, em terreno cedido pela Prefeitura, tendo ali ficado até 1996, quando seu alvará foi cassado, e reaberta, após polêmica
judicial, em 2004.
Numa época em que as rádios davam prioridade
à música estrangeira, o Circo foi responsável por
oportunizar, na década de 1980, várias bandas de
rock nacionais e outras vertentes musicais.
Mas não se ateve só ao novo: artistas da época
de ouro da rádio nacional tiveram oportunidade de
mostrar ali seu talento, como Angela Maria, Cauby
Peixoto, Adoniran Barbosa e as “big bands” nacionais que animaram as históricas “Domingueiras
Voadoras”. Como a orquestra do maestro Paulo
Moura, que inaugurou as domingueiras, seguida
pela Tabajara, de Severino Araújo, que depois se
revezaria com Cuba Libre, Tupy e Society Band,
dentre outras. A mais famosa foi a Tabajara, que
tocou nas domingueiras por uma década, atraindo
nostálgicos, turistas e curiosos, encantados com as
performances de dançarinos como Carlinhos de Jesus, Jaime Arôxa, Maria Antonietta e tantos outros
ases das gafieiras dos subúrbios, exibindo uma arte
que para muitos era tida como desaparecida.
“No Circo Voador existiam duas pistas: a interna,
coberta com a lona de circo, que tinha a orquestra
ao fundo, além do piso de tábua-corrida todo solto,
e a externa, de piso de cimento, ao ar livre, onde só
dançarino experiente se arriscava, e foi batizado de
Chão de Estrelas Maria Antonietta”, registrou Marco Antonio Perna em seu livro “Samba de Gafieira
- a História da Dança de Salão Brasileira”. “Os melhores da dança de salão de então se exibiam na sua
pista e novos talentos foram ali descobertos, como
Jimmy de Oliveira”, contou-nos a professora Stelinha Cardoso, ela própria “fisgada” para sua futura
atividade profissional ao ver Jaime Arôxa se apresentar com Patrícia.
Stelinha já dançava gafieira nos bailes do subúrbio carioca, mas outros tantos tiveram contato com
a dança de salão pela primeira vez ali, razão pela
qual o Circo Voador está historicamente ligado a
essa modalidade de dança, ao atrair público novo
para as academias de dança. “Saíamos da domingueira do Sírio Libanês, que terminava às 23h, e se-

guíamos para a do Circo, que começava às 22h
e terminava às 2h”, recorda o coreógrafo João
Carlos Ramos que, convidado pela direção
da casa, fundou no local sua “Cia Aérea de
Dança”. “Todos os professores de dança se
reuniam ali com seus alunos e a integração
era total. Ali era a vitrine para a exibição de
novos trabalhos e novos dançarinos. Muitos
jovens na época se encantaram pela dança
de salão vendo esses profissionais dançando”, recorda a professora. Já Aninha, filha
da finada Maria Antonietta, relatou-me
de entrada e instalações anque muitos pais correram para matricular Tíquete
tigas do Circo Voador na Lapa. No
seus filhos nas academias de dança depois canto inferior esquerdo, casais baina pista de tábuas corridas das
que assistiram a uma apresentação da neta lam
novas instalações, no baile dos 20
de Maria Antonietta, então com 12 anos, anos de dança da professora Stelinha Cardoso (ago/2007). Mais fotos
com Jaime Arôxa.
e vídeos desse baile, no site do JFD.
Uma década depois, no entanto, o cenário já não era mais o mesmo. Em que
pese todo encantamento das domingueiras dançan- dosista, ou, ainda, o público adepto do riscado básites, as instalações precárias e as outras atrações de co do dois-pra-lá-dois-pra, atrás de uma boa música
sua programação, com bandas de rock, punk, reg- para ouvir ou dançar de rostinho colado? Por que
gae e blues, que atraíam um público numeroso e, se afastaram?
Uma explicação encontrei em nota de Paulo Edudigamos, pra lá de agitado, acabaram depreciando o
ardo
Neves, em seu site Agenda do Samba-Choro:
local. “Se o ato de fechamento do Circo foi, de fato,
o
preço
do ingresso. “Não que eu não ache que eles
autoritário, caprichoso e truculento por parte do envalham
tanto, pelo contrário. Fico triste pois quetão prefeito eleito Luis Paulo Conde, que sabe-se
ria
é
que
mais gente tivesse condições para curtir o
por que cargas d’água estava comemorando a vitósom
maravilhoso
da Orquestra Tabajara. Gastar isto
ria exatamente naqueles lados, em dia de apresenno
domingo
fica
pesado,
ainda mais com latinha de
tação dos Ratos de Porão e outros conjuntos punk,
cerveja
a
R$3.
Tudo
depois
de a prefeitura ter gasto
também deve-se reconhecer que motivos não faltaR$3
milhões
do
nosso
dinheirinho
na reforma do
vam ao verdadeiro atentado à saúde pública que era
Circo
e
com
a
AmBev,
Wickbold
e
Pepsi
nos próxio Circo Voador original: fiação exposta na estrutura
mos
dois
anos
contribuindo
com
R$800
mil
via leis
tubular do toldo – perto da qual, invariavelmente,
de
incentivo,
isto
é,
também
com
o
nosso
dinheirialgum retardado se pendurava – banheiros em estado de rodoviária, com traficantes na porta, jardim nho. Baixa o preço pessoal!!!”, escreveu.
“Certamente a Tabajara vale cada centavo, mais
mal cuidado (e que fazia as vezes de urinol, quando
até
do [que os] R$ 20,00. Não é essa a questão. O
o público comparecia às centenas) e da poluição socaso
é que, para mim, a Domingueira Voadora não
nora da vizinhança”, escreveu Rafael Lima, no blog
era
um
show para se ir vez por outra, mas sim um
Na Cara do Gol, comentando suas recordações do
programa
para TODOS os domingos, um lugar em
local. “Essa precariedade não minava o respeito que
que
eu
batia
ponto, para ouvir boa música, dançar,
a casa impunha, levando-a a sediar inúmeros shows
encontrar
os
amigos.
Haverá algo melhor do que fehistóricos”, ressaltou.
char
a
semana
num
programa
perfeito como esse?
Fato é que o Circo Voador teve seu alvará cassado
Mas
com
esse
preço,
vai
ser
difícil
virar frequenem 1996 e sua estrutura foi demolida em 1999. Suas
tadora
assídua
como
eu
(e
a
maioria)
era”, comenatividades foram parcialmente transferidas para
tou
uma
visitante
abaixo
do
post
de
Paulo
Eduardo
a Fundição Progresso, mas as domingueiras, após
Neves.
Ou
seja:
o
espaço,
que
antes
oferecia
boa
algumas tentativas, não emplacaram mais. Novo
programação
a
preços
populares,
se
transformara
esforço foi feito quando o Circo Voador foi reinaugurado em 2004, com a Orquestra Tabajara, mas a em mais uma casa de espetáculos da Lapa, embora
frequência foi diminuindo até levar ao cancelamen- com a aura antiga - e isso não só com referência às
to do evento. “Acho que isso se deveu ao fato de a Domingueiras Voadoras.
Algum tempo depois, o mesmo site Agenda do
Tabajara não atrair mais o público que estava agora
Samba-Choro
noticiaria que tinha sido publicada a
nas pistas de dança. Apesar de seu peso histórico e
seguinte
notinha
na Coluna do Ancelmo Gois, no
de ainda atrair público mais antigo e curiosos, os
jornal
O
Globo:
“O
Circo Voador ouviu as preces
dançarinos de 2004 não apreciavam tanto o reperda
turma
da
coluna
e,
devagar, vai baixando seus
tório da Tabajara”, deduz João Carlos Ramos que,
preços.
Agora,
aos
sábados,
até 1h, o ingresso é R$
na época, foi contratado como diretor artístico para
15
(passava
de
R$
20).
E,
na
Domingueira Voadora,
reativar as domingueiras. “O pessoal novo da dança
até
23h30m,
homem
paga
R$
15 (pagava R$ 20) e
de salão queria que nas domingueiras tocassem as
mulher
R$
10
(era
R$
15).
Deus
seja louvado!”.
bandas do momento, com repertório mais atualizaMas
já
era
tarde
para
as
domingueiras.
Seu reinado, como a Brasil Show, por exemplo, mas a direção
do
havia
acabado.
Seus
súditos
haviam
encontrado
alegava que a Tabajara era tradição da casa”, recorda Myriam Martinez, conselheira da APDS, que, outras terras para habitar.
apesar de ter cartão de acesso vip, também desistiu ________________
Leonor Costa é editora do Jornal Falando de Dança
de frequentar o local por esse motivo.
Mas e quanto ao público neófito, ou o público sau- contato@jornalfalandodedanca.com.br
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Pequenas notas
A dança cênica no carnaval
Alguém já disse que a propaganda é a alma
do negócio. Nossos profissionais de dança
de salão precisam se conscientizar disso.
Enquanto a caixa de email do JFD se enchia de sugestões de pauta de cias de dança
de diversas modalidades, relatando suas
atividades no carnaval carioca, o mesmo
não aconteceu com o segmento da dança
de salão. Fora Carlinhos de Jesus (comissão de frente da Império Serrano e jurado
do Estandarte de Ouro) e Jaime Arôxa (comissão de frente da Mangueira), que têm
espaço na grande mídia, só tomamos conhecimento (pelo facebook) da comissão
de frente da Inocentes de Belford Roxo,
coreografada por Patrick Carvalho (Estandarte de Ouro), e da comissão de frente da
escola mirim Mangueira do Amanhã, coreografada por Rachel Mesquita e Alvaro
Reys (Estandarte de Ouro).

uma das curiosidades postadas no site
do Jornal Falando de Dança. Façanos uma visita em www.jornalfalandodedanca.com.br. Nas abas abaixo
da logo, o leitor poderá acessar nossas
coberturas fotográficas, o roteiro de
eventos de nossos patrocinadores, a
versão em pdf do JFD e muito mais.
Nas colunas laterais encontram-se todas as edições do JFD, que poderá ser
lido on line.

cebook.com/roteirosgeorio.
Exposição itinerante “200
anos de ensino de dança de
salão no Brasil”
A exposição que se desmembrou
do projeto I Prêmio Cultura da
Dança de Salão, patrocinado pela
Secretaria de Estado de Cultura
do Rio de Janeiro, encerrou sua
estada na Secretaria Municipal de
Educação de Duque de Caxias e
brevemente será remanejada para
outro município.

RH em dança de salão
Na web existem vários sites para onde
os profissionais em busca de colocaComissão de frente da Mangueira, coreografada por Jaime Arôxa. O
ção no mercado de trabalho podem enredo homenageou o bloco Cacique de Ramos. Google Images.
Mostra Mambembão 2012
enviar seus currículos gratuitamente.
A Funarte relançou no final de
A proposta da Dance Rh e Consultofevereiro o projeto que marcou
blico, pode alavancar as carreiras daqueles
ria, porém, é reunir currículos específicos que almejam viver da dança.
época nos anos 70 e 80, cuja proposta é
da área de dança e funcionar como banco
divulgar o teatro e a dança de todo o país,
de dados para empresas que procuram por ACADS estimula circuito de bailes
fazendo chegar às grandes capitais montaprofissionais na área. Se- para promover seu Baila Floripa
gens que tenham se destacado em suas cigundo Denise Acquarone, 2012
dades de origem. A programação ocupará
do CQID de dança de salão, A Associação Catarinense de Dança de até 1º de abril os teatros Dulcina, Glauce
foi feita uma parceria para Salão firmou parceria com academias Rocha e Cacilda Becker. Eis a programaque as vagas para instrutores associadas e estabelecimentos diversos, ção completa de dança, divulgada pelo site
da dança sejam direcionadas para promover a XI Mostra de Dança de da Funarte: 23 a 26 de fevereiro – Teatro
aos profissionais com curso Salão de Florianópolis (Baila Floripa), Dulcina - “Perfume Para Argamassa” (GO)
concluído ou em andamento que acontecerá de 28/04 a 01/05: a
- Lúdica Eventos e Projetos Culturais; 1º
no CQID. “Os benefícios realização de um circuito de bailes
são: acesso exclusivo às pela cidade e municípios vizinhos.
vagas, clube de benefícios, “A ideia é aproveitar as escolas
direito à carteira assinada conveniadas e outros espaços para
como instrutor de dança, criar uma inteiração maior entre as
proporcionando ao profis- pessoas que acabam frequentando
sional direito a INSS, seguro sempre os mesmos locais, é um
desemprego, aposentadoria intercâmbio em clima de confraComissão de Frente da Império Serrano 2012, coreografada por Car- e estar amparado pela CLT
ternização”, explica a presidente da
linhos de Jesus — com Amanda Mendes, Raphael Peixoto da Rocha,
Michelle Barreto, Thiago Fortunato, Rodrigo Marques, Charles Fer- – Lei 5452, de acordo com o entidade, Aline Menezes. Fazemos
nandes, Boa Ideia, Larissa Oliveira, Rafa Silveira, Carlinhos de Jesus, perfil da empresa contratanvotos para que a iniciativa vingue,
Caroline Correa, Natalia Andrade, Chris Brasil, Ronald Passos, Preta te”, informa Denise.
pois muitas vezes a boa intenção
Nascimento e Dyogo Hortega. O enredo deste ano homenageou a sambista dona Ivone Lara. Foto: divulgação.

Conhecendo a dança de salão
carioca
Depois de levar a banda Paratodos para tocar em Minas Gerais, o Centro Gafieirando planeja uma excursão ao Rio, focada no
roteiro de bailes.
Levando a dança carioca
Já o sentido inverso também acontece: nesta edição estão sendo anunciados três passeios para fora do Rio, levando os dançarinos de salão para riscar o chão em outras
paragens.
Dança de salão na ponta do pé
Não, não se trata de número de samba no
pé executado pela bailarina Ana Botafogo,
mas samba de gafiera, numa interessante
coreografia do samba “Cabide”. Esta é

Patrocínio oportuniza
bailarinos a se
apresentarem em companhias de
dança estrangeiras
A Vonpar Bebidas, franqueada da CocaCola no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, renovou o patrocínio da Escola de
Teatro Bolshoi, que, dessa forma, encontra condições de oferecer bolsas de estudo
para a formação de bailarinos, incluindo
alimentação, uniforme, figurinos, materiais
didáticos, transporte, orientação pedagógica, assistência médica, nutricional e fisioterápica. Foi assim com a bailarina Luciana Voltolini, 26 anos, que mora nos EUA
desde 2003. Luciana ingressou aos 14 anos
na Escola de Teatro Bolshoi como bolsista,
recebeu bolsa para dançar no Boston Ballet
e atualmente está no American Ballet Theater (ABT). Um exemplo de como a iniciativa privada, usando os instrumentos de
apoio à cultura oferecidos pelo poder pú-

esbarra em egos e “defesa territorial” de profissionais de dança que Comissão de frente da Inocentes de Belford Roxo, coreografada por
não entendem que temos que somar Patrick Carvalho, tendo como integrantes: Patrik Carvalho, Adriana
Lima, Henry Antero Oliveira, Rafael Oliveira, Leo Fortes, William
(primeiro) para dividir (os bônus do Teixeira, Rafael Izidoro, Venicius Villeger, Guilherme Santana, Gacrescimento do mercado). Aqui no briel Silva, Robson Rodrigues, Romolo Oliveira, Luiz Carlos, Flávio
Rio os poucos empreendedores da Feijão e Antonio Carlos.
área que tentaram iniciativa similar
se decepcionaram com a receptividade do meio profissional e abandonaram a 4 de março – Teatro Cacilda Becker “Novo Algo de Sempre” e “Vago” (MG)
a ideia.
- Movasse coletivo de criação em dança;
8 a 11 de março - Teatro Cacilda Becker Roteiro Geográficos do Rio
Continua firme e forte a programação de “1A(Uma)” e “Somático” (SC) - Arco Propasseios a pé pelos locais históricos do jetos em Arte; Teatro Dulcina - “O Alfaiate
centro antigo do Rio de Janeiro, realizado de Livros” e “O Fio das Miçangas” (PE)
por integrantes do NeghaRIO – IGEOG da - Otávio Bastos (solo); 15 a 18 de março
Uerj, contando agora com o apoio da Guar- – Teatro Cacilda Becker - “Rastros Híbrida Municipal. Um guia conduz os partici- dos” (AM) - Indios.com Cia. de Dança;
pantes pelas ruas do Centro da cidade, con- 29 de março a 1º de abril – Teatro Cacilda
tando fatos históricos ali ocorridos. Uma Becker - “Saudade” e “Sol” (BA) - Comdica não só para moradores, mas também panhia Dezeoito. Mais informações pelos
para visitantes. Informações: 8871-7238 / telefones: (21) 2279-8012 e (21) 2279www.roteiros.igeog.uerj.br / facebook: fa- 8013.________Editado por Leonor Costa

SAPATOS PARA DANÇA DE SALÃO
(verniz, camurça, pelica, etc)

Retiramos doações

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

EXÉRCITO DA SALVAÇÃO

Amaro

TEL. (21) 3879-9600
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A MELHOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE TERÇAConsulte
A nosso
DOMINGO
site: www.churrascariagaucha.com.br
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fale conosco: gaucha114@hotmail.com

anos
de
tradição

TERÇA
ROMÂNTICA

QUARTA

FORRÓ E
SERTANEJO
UNIVERSITÁRIO

QUINTA
BAILE DA

CIDADE

SEXTA
CARIOCA

SÁBADO
ESPECIAL

DOMINGO

FORRÓMANIA

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

E. C. MACKENZIE (BAILE DA VAL)

Comemorando o
aniversário da Val!

SEG - 26 MAR
17:30 ÀS 22:30H

Aniversariantes do mês!
> Abertura com dj Dom Wilson
> Conjunto Aeroporto
> Bolo com champagne
> Sorteios
> Dançarinos de ficha
(opcional)

INGRESSO: R$ 10,00
MESA GRÁTIS
INFORMAÇÕES COM
VALÉRIA
TEL: 2280-2356

Grande Encontro da
Dança de Salão

em Angra dos Reis
25 a 27 de maio de 2012

Transporte saindo de Niterói
(Av. Amaral Peixoto) às 13:30h
e do Rio de Janeiro (Portão 18
do Maracanã) às 14:30h
Duas noites no Serenar Resort
com café da manhã, 2 jantares
e 1 almoço
Passeio de barco pelas ilhas de
Angra com tempo para banho
de mar
Dois bailes (sexta e sábado)
Guia acompanhante
6 x R$ 98 no cartão*
* apto duplo ou triplo

Professores: formem seus grupos e entrem
em contato conosco!

turismo

tel. (24) 3342-1218
charme@charmeturismo.com.br
www.charmeturismo.com.br

R$ 50

R$ 60

DOMINGO
DIA 18 DE MARÇO

DOMINGUEIRA EM VOLTA REDONDA

Saída do Mackenzie 13h / retorno 22h = R$ 60

PROMOÇÃO

Transporte ida e volta + baile às 16h no
Aeroclube de V. Redonda c/ BANDA GUERRA
+ CANTOR JORGE SAINT DO BRASIL SHOW

20
20

Dir. prof. Genilson: (21) 9157-4658
e profª Marinalva: (24) 9996-3036

PAGUE 3 MESES, FAÇA 6 MESES

JAN - FEV - MAR - ABR - MAI - JUN / 2012

apoio Dir. Social Lelo e Pres. Eugenio Bastos - Dir. Prof. Genilson

Parceria Aeroclube | Apoio Jornal Falando de Dança

CARLINHOS MACIEL

CONVIDA

Apoio Cultural:

A PARTIR DAS 20H

QUA - 07 MAR

Tel.: 3381-9746

COMEMORANDO O
DIA INTERNACIONAL
DA MULHER

OLYMPICO CLUB, COPACABANA
R POMPEU LOUREIRO 116 - 3º ANDAR
INF. 2295-6892 - 8212-2969

MÚSICA AO VIVO E DJ MURILO
REALIZAÇÃO: CARLINHOS MACIEL

DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
PARA TODAS AS DAMAS

CASA DA VILA DA FEIRA

R. Haddock Lobo 195 - Tijuca - tel. 2293-1542
SALÃO NOBRE | AR COND. | ELEVADOR

BANDA PÉROLAS

Inf.: 3714-2329 /9753-0260/ 9472-3873
Ingr. antecipado até 07/04: R$ 15 (após, R$ 20)
Reservas: Fabiano Brasil (8837-4971)
Bernardo Garçon (9399-0646 / 2771-1622)

Novo espaço!

Novas aulas e turmas!
* Samba funk
* HipHop
* Samba tradicional
*Ballet
*Bolero * Jazz
* Forró * Zouk
* Salsa
e outros...
Academia de Dança

Fabiano
Brasil

Bernardo
Garçon

Co-patrocínio

Ouça Marlene Oliver na Rádio Band 1360AM
toda sexta no quadro “Um toque de classe”
Programa Musical Classe A (22 às 23h)

TER | 17 DE ABRIL | 20H
APOIO:

equipe de dançarinos
(sistema fichas)

BAILE
DAS
ROSAS

TRAJE ESPORTE FINO

REALIZAÇÃO
MARLENE OLIVER

apresenta

Tel.: 3391-7257

Aproveitem nossos bailes em
um dos melhores salões de dança do Rio
Toda sexta-feira, das 19 às 23h:
prática gratuita para alunos e, após,
o melhor do zouk!
Todos os sábados:
baile a partir das 21h

Jimmy de Oliveira

Rua do Catete 112 - Catete - Rio de Janeiro
tel. 2285-6920 - www.jimmydeoliveira.com.br

Eliane Doces e Bolos
Tel.: 3301-6101
Aceito encomendas

ASPOM

Av. Dom Hélder Câmara, 8484 - Piedade - RJ

DOM

VÉSPERA DE FERIADO

22
ABR

17H
S
À
9

ÔNIBUS SAINDO
DE VÁRIOS
BAIRROS
DO RIO, BAIXADA
E NITERÓI ÀS 6H

co-patrocínio

apoio:
DOMINGOS DANÇANTES

Tel.: 3381-9649

FAZENDA SONHO MEU

Estr. Rio de Areia, 1894 - Xerém - t. 2661-3259 - www.fazendadediversoessonhomeu.com.br

29ª Excursão e Pic Nic Show
Um dia inteiro curtindo toda a infra estrutura da fazenda*
e dançando muito em 3 ambientes!

CONJUNTO OS DEVANEIOS
PEIXINHO E CIA
BANDA SONHO MEU
BANDA INTEGRA´SOM
e dj JAMILSON tocando todos os ritmos

* piscina natural, viodeokê, passeios ecológicos, charrete, pônei para as
crianças, brinquedos, cavalos para montaria, campo de futebol e outros
REALIZAÇÃO: EXCURSÕES E EVENTOS

Amiga Angela convida

Robertinho

8454-0457

Traje
Esporte fino

11 MAI
SEX - 19:30
OS DEVANEIOS
BAILE EM HOMENAGEM
ÀS MÃES
SORTEIO DA MÃE DO ANO

Inf.:

3017-0953
IRAJÁ A. C.
R. Monsenhor Felix 366 9973-1408 / 7679-4093
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LE DA INTE
BAI
GRAÇÃO

ICAL 149
TINA MUS
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ESTUDAENNTES 79/81 - t. 2232
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COM DJ
VIVIANE CHAN

EQUIPE DE
DANÇARINOS*
*SISTEMA DE FICHA BY REGINA VASCONCELLOS

14

HOMENAGEM AO PROF.
RODRIGUINHO BARCELOS
MAR COM O TROFÉU
QUA - 18h 83 ANOS DA ESTUDANTINA

TODA SEXTA!

APOIO

Inf. 2771-1622 e 9399-0640

MAR / 2012

02 MAR - AEROPORTO
09 MAR - BRASIL SHOW
AN
16 MAR - STATUS
DA IVERS
VA ÁR
23 MAR - AEROPORTO LÉRIA IO
30 MAR - KARIBE

ESTACIONAMENTO - AMPLA PISTA DE DANÇA - SALÃO REFRIGERADO
BAILE DOS ANIVERSARIANTES NA
ÚLTIMA SEXTA DO MÊS COM BOLO E BRINDES
BAILE AULA INCLUÍDO NO INGRESSO DAS 16h às 17:30h

RIO SAMPA

Já pensou em ter um sapato exclusivo?
Conforto e equilíbrio andam juntos
O design, é você quem escolhe!

RODOVIA PRES. DUTRA KM 177 - N. IGUAÇU

INF. 2667-4662

Sapatos personalizados by Áurya Pires
Conheça a loja virtual www.amoratango.com.br

Tel. (21) 3235-7321 / 9629-3072 / loja@amoratango.com.br

Rua das Laranjeiras 21 - Lj 17 - Hollywood Center (galeria)

BAILE DE UMT AANO
DA LOJA !
NGO E DANÇA DE SALÃO

GO
DOMIN O
Ç
11 MAAR
MBINO
REST. G

20
3H - R$
19 ÀS 2

LEVE ESTE ANÚNCIO ATÉ A LOJA E TROQUE-O
POR 2 CONVITES PELA METADE DO PREÇO E NO
BAILE CONCORRA A CAMISAS E VALE DESCONTO

REST. GAMBINO - R. CATETE 288 - SALÃO DE EVENTOS
LARGO DO MACHADO - RESERVAS: 2556-7765 (Aurya Pires e Bob Cunha)

18H À 1H

5ª FEIRA
29 MARÇO
20H À 1H

Turmas: manhã, tarde e noite
Temos vários convênios

Sexta Dançante
das 18h às 23h
Em março: dias 02 e 30
Baile na Hora do Almoço
toda 5ª feira - 12h às 15h
Em março: dias 01-08-15-22-29

ANIVERSÁRIO DA GRAÇA
2ª FEIRA
19 MARÇO

Venha fazer uma aula conosco

Escolha um baile e comemore
o seu aniversário conosco
Sonorização:

MÚSICA AO VIVO >>> GRUPO TRINIDANCE

MÁRCIA CARDOSO

BOLO E CHAMPAGNE PARA TODOS Informações e reservas:

BANDA PÉROLAS - BOLO PARA TODOS

2549-9472
9135-9019
9674-1414
EMAIL: bailedagraca@terra.com.br
BLOG: bailedagraca.blogspot.com
TWITTER: twitter.com/BaileGraca
FACEBOOK:
bailedagraca@hotmail.com

A dj mais
romântica
do Rio!

Contato: 8119-9200

2223-4066

espacox@stelinhacardoso.com.br

Stelinha Cardoso - REG.MTB: 15.414

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

Ambiente refrigerado
Aluguel de
espaço
para eventos

Rua dos Inválidos 129 - sobrado
Centro - RJ
2221-1011 / 9879-1502
8882-8950 / 9265-5035
www.renatapecanha.com.br

NO RECREIO:

DANÇA DE
SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

Com este: uma aula grátis e
isenção de matrícula

Pole Dance
TURMAS:
* MANHÃ
* TARDE
* NOITE

Estúdio de Dança Marcos Teixeira

Sala
espelhada
2
com 40m ,
som,
tv e
ar condicionado

Dança de Salão - Ballet infantil - Sapateado

Aluga-se horário para aulas, ensaios e eventos

Rua Xavier da Silveira, 45 - sala 209 - Copacabana
tel. 3217-7040 - 3286-4782 - 9738-7214

Direção
Prof. Marcos Teixeira

email: academiaamigosdadanca@gmail.com

José
Magela
Danças
de Salão e
Consciência Corporal

3418-0724 / 9667-5597

Av das Américas 15.000 - Shopping San Francisco Top Town - Recreio

Dança de salão

Itaguaí / Costa Verde e Z. Oeste

aula particular - aula em grupo - personal dancer

Fabiano Silva
(21) 8746-6127
7723-0745 id 645*15492

ORKUT/EMAIL: wfffabiano@hotmail.com

Aulas particulares
Todos os ritmos

Coreografias para eventos
casamentos, aniversários etc

Preparação para cenas
teatro, tv, cinema

Botafogo | 2246-4759 | 8810-8648 | zemagela@ig.com.br

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

Academia de Dança Conceição da Bahia
EM

M A R Ç O:

Dança do Ventre - D. de Salão - Iniciante e Samba - Iniciante
Tijuca - R. Barão de Mesquita 402A (próx. à P.E.) Inf.: (21) 2288-2087
Jacarepaguá - Estr. do Pau Ferro 258 (Casa de Cultura-MAP) 9679-3628

Curso para instrutores
ARTE

Para aqueles interessados em adquirir
ou aperfeiçoar didática de ensino
teórica e prática e obter certificação
como instrutor de dança de salão

Dança de Salão
Bolero
Samba
Forró

DURAÇÃO: 11 MESES
PRÉ REQUISITO: SABER DANÇAR
RITMOS FOCADOS: BOLERO - SAMBA - SOLTINHO
MINISTRANTE: PROF. SÉRGIO CASTRO

REGISTROS CONFEF, CREFRJ (Nº 4558) E APDSRJ (Nº 047)
HABILITADO PARA MINISTRAR CURSOS LIVRES

EU
IZE S M
R
O
VAL RICULU
CUR

INFORMAÇÕES: (21) 3 3 9 0 - 9 6 5 0 / 8 6 2 6 - 5 3 4 0
casadedancasergiocastro@yahoo.com.br

NOVA TURMA
FEVEREIRO

2012

www.impulsaolingerie.blogspot.com

ATACADO & VAREJO | TAM. ESPECIAIS
MASC. | FEM. | INFANTIL | CIRÚRGICO
APROVEITE O ATACADO PARA OBTER

RENDA EXTRA!
Aceitamos:

R. das Laranjeiras 21 - Lj. 4 - Laranjeiras

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

Soltinho
Tango
Salsa
Zouk

AULAS PRÁTICAS, INDIVIDUAIS OU EM GRUPO
DE SEGUNDA A SÁBADO

Praça Demétrio Ribeiro, 17 sala 302
Copacabana (entre Princesa Isabel e Prado Jr)

Inf. 8442-2178 (Ivan Sanna)

BAILINHO: LIGUE
PARA INFORMAÇÃO
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arte

Banda
Status
Show
Rio
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Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)

Banda Novos Tempos: (21) 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-9446

BRASIL SHOW

UNTO
CONJ

AEROPORTO
O MELHOR SHOW DO MOMENTO

Informações:
2691-7294 | 9667-1814 (João)
bugatty@uol.com.br (Robinson)

Inf. Valéria ou José, nos tels.

(21) 2280-2356 / 9994-5580

www.conjuntoaeroporto.mus.br

Studio de Dança Marquinhos Copacabana

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO
Bolero-Samba-Fox-Salsa-Forró-Jazz-Ballet

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

www.studiohenriquenascimento.com.br

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado

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

Sábados: baile de ficha, início 19:00h

S
TURMA
NOVAS

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

Nextel: 7706-0217 ID:124*19127
Av. Dom Helder Câmara nº 5759 sb - Todos os Santos - RJ

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

Alvaro’s Dance

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

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

Inf.: (0XX21)2547-0861

Dir.: Álvaro Reys R. Barata Ribeiro 271, sobrado - Copacabana - RJ
No Castelo, Centro, RJ, pertinho de seu trabalho:

PATRÍCIA & JAVIER AMAYA

Academia Luciana Santos

TANGO - VALS - MILONGA

Av. Franklin Roosevelt 137 - 10º andar

DANÇAS DE SALÃO

TODOS OS NÍVEIS - INDIV. OU GRUPO
T. 2552-2995 / 9611-7662 / 7227-6707
queseyorj@yahoo.com.br

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

Escola de Dança Reinaldo Gonçalves

Av. Ernani do Amaral Peixoto 36 s/415 - Galeria Paz - Centro - tel. (21) 3186-3151 / 9741-8373
www.reinaldogoncalves.xpg.com.br - reinaldo.goncalves2004@ig.com.br
PROGRAMAÇÃO
DE AULAS
PARA

2012

2ª e 4ª feira
17h dança de salão
18h ritmos quentes
19h dança de salão
20h dança de salão
21h curso de zouk
22h curso de forró

Sábado
9h às 13horas: aula particular
13h às 15horas: dança de salão
15h às 17horas: dança de salão
17h às 18h30: ritmos quentes
18h30 às 19h30: samba para o carnaval

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

TODOS OS RITMOS
às 3ª / 5ª f. - 17 às 20h
Profª Luciana Santos

Inf. 2257-0867
9986-7749

HAPPY HOUR toda 2ª quarta-feira do mês, das 17 às 21h (com dançarinos)

Botafogo

R. São Clemente 41

tel. (21) 3563-4695
email: contato@jaimearoxa.com.br

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

14

ANO 5- Nº 54
MARÇO/2012

www.jornalfalandodedanca.com.br
ISSN 2237-468X

Circulando especial
Leonor Costa / Antonio Aragão

Aniversário de
Beth Neves
Em 22/01/12 a equipe do JFD realizou
a cobertura fotográfica do aniversário
da dançarina Bete, comemorado em
grande estilo na casa de festas Ambelle, localizada na Ilha do Governador.
Na ocasião, Bete se apresentou com
seu professor de tango, André Carvalho, e dançou um bolero com seu marido, sendo em seguida homenageada
por seus filhos e familiares. Como não
poderia deixar de ser, após o jantar tudo
terminou em grande baile, envolto na
atmosfera glamourosa do ambiente.
Lembrando que nossos leitores poderão acessar todas as nossas coberturas
fotográficas através de nosso site, em
www.jornalfalandodedanca.com.br.

Leonor Costa / Antonio Aragão

Aniversário do Parcifal
no Cl. Mauá/S. Gonçalo
Parcifal está de parabéns. A cada ano, o baile à fantasia que
promove para comemorar seu aniversário recebe mais e mais
adesões de dançarinos que entram no espírito do baile e capricham na produção. Vale a pena ver nossa cobertura fotográfica deste evento, no site do jornal. Além das fantasias individuais, chamava a atenção no baile do dia 28/01/12 os grupos
temáticos de foliões, como o numeroso grupo de ciganos do
prof. Ribamar. Os profs. Reinaldo Gonçalves e Sandra Lopes marcaram presença com grande número de alunos, assim
como o grupo do Rotary Clube de Paraíso/SG e os familiares
de Parcifal. Ao final, distribuição de brindes e de bolo e encerramento em clima de carnaval, ao som da banda Resumo.
Lembramos que para participar do concurso de fantasia do
JFD é necessário postar a foto em nosso facebook (200anos.
dancadesalao@gmail.com) para que todos possam votar.

www.jornalfalandodedanca.com.br
ISSN 2237-468X

Leonor Costa
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Aniversário de
Aparecida Belotti
Destaque de capa da edição de fevereiro do JFD,
o baile de aniversário de Aparecida Belotti, realizado na Gran Milonga de Valdeci de Souza no
Fluminense, dia 12/02, atendeu às expectativas: salão glamourosamente decorado, apresentações de
tango nacionais e internacionais de altíssimo nível
técnico, com a participação de casais vindos especialmente da Argentina para a ocasião (Mariana
Casagrande, Daniel Oviedo, Milena Plebs, Aurora
Lubiz e Luciano Bastos) e o tradicional buffet de
chá oferecido pela promoter, com bolo, biscoitos e
sorvete. Vale ressaltar o convite feito pela aniversariante para que todos se juntassem aos profissionais
de dança para dançarem dança típica argentina,
muito semelhante às nossas danças gaúchas. Acessa a cobertura completa deste evento pelo site do
JFD e visite também a página Momentos de Tango,
para ver a cobertura de Elza Moreira.

Alegria sem
Ressaca

Leonor Costa

Dia 12/02 o bloco pré-carnavalesco
Alegria Sem Ressaca, que prega um
carnaval “de cara limpa”, fez seu tradicional desfile pela Avenida Atlântica
no domingo anterior ao de Carnaval.
Além da cobertura e do apoio do JFD,
o bloco conta com o apoio de várias
entidades ligadas à recuperação de dependentes químicos e à saúde de modo
geral. Novamente este ano a madrinha
do bloco foi a atriz Luiza Tomé e os
músicos foram integrantes do Cordão
da Bola Preta. Elisa Addor e Edu Krieger, consagradas vozes da nova geração da Lapa, estrearam este ano como
puxadores do bloco, que desfilou das
10 às 12h. Acesse a cobertura completa
pelo site do JFD.

Leonor Costa

Bloco Dois Pra Lá
Dois Pra Cá
Carlinhos de Jesus e equipe esbanjaram profissionalismo na organização do 21º desfile no primeiro bloco
carnavalesco ligado à comunidade da dança de salão.
Muito emocionado, Carlinhos discursou lembrando a
recente morte do filho Dudu, que lançaria neste desfile o primeiro cd de seu grupo de pagode, e pediu a
todos que orassem junto com ele antes de iniciar o desfile, que realizaria em homenagem ao filho. Carlinhos
também agradeceu a presença da professora Stelinha
Cardoso, ex-sócia da CDCJ e que lhe deu a ideia de
fundar um bloco de dançarinos de salão. Hoje, o bloco
reúne milhares de pessoas na concentração em frente à
sua academia, chegando a mais de dez mil foliões na
dispersão em frente à praça do Lido, em Copacabana.
Leonor e Aragão, do JFD, fizeram a presente cobertura
(desde os preparativos iniciais até a limpeza das ruas
após a passagem do bloco), e distribuíram as ventarolas patrocinadas pelo JFD e por Parcifal Veículos.
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Circulando

(1) Começando com as coberturas da amiga Angela Abreu, seu registro do aniversário do dançarino Nonato, comemorado no baile do Helênico A. C., dia 28/01. (2) Aniversário do Robson Crispin, da banda Novos Tempos,
e do dançarino Léo, comemorado no Castelo da Pavuna, dia 11/02. (3) Aniversário da Norma, esposa do dj Murilo, comemorado dia 29/01 no Domingos Dançantes do Olympico Club (na foto, a promoter Glorinha com
a aniversariante e Murilo). (4) Graça Reis e convidadas de seu baile no Passeio Público Café, dia 30/01. (5) Após a chuva torrencial que desceu sobre a cidade do Rio no final da tarde do dia 29/01, demos um pulinho na
domingueira do Democráticos, para fotografar o presidente do clube (Prentice dos Anjos) e primeira-dama ao lado dos aniversariantes da noite, João Carlos Dias Alves e Priscila Mesquita de Souza.

(1) Aniversariante (ao centro, com o bolo à frente) e amigos, comemorando a data no Baile do Preto e do Brilho, realizado por Carlinhos Maciel dia 25/01, no seu baile das quartas-feiras no Olympico Club. (2) Vera Muniz
comemorou seu aniversário dia 15/01, no Democráticos, e dia 26/01 na churrascaria Gaúcha, no Baile da Graça dos aniversariantes do mês (na foto, Vera com o bolo gigante oferecido por Graça aos aniversariantes e convidados da noite). (3) Graça Reis em pose para o JFD, no baile dos aniversariantes do dia 26/01, na Gaúcha. (4) Baile da Val, no Mackenzie, dia 30/01, no qual Valéria (segunda da esquerda) oferece bolo aos aniversariantes do
mês. (5) Em registro da fotógrafa Aidmar, almoço dançante da Sandra e da Lourdes no Monte Sinai, dia 03/02 (na foto, Sandra, ao centro, ladeada pelos aniversariantes do mês).

(1) Henrique Nascimento e Elaine Novaes, dia 10/02, na Aspom, Piedade, recebendo convidados no baile de lançamento de seu workshop anual de zouk e samba, realizado dia 12/02 também realizado na Aspom. (2) Aragão,
Henrique, Igor, Rodrigo Mayrink e Rodriguinho Barcelos, no mesmo evento. (3) A nova diretoria do Helênico Atlético Clube foi apresentada, dia 04/02, aos frequentadores das tardes dançantes do clube, que acontecem todos
os sábados. Da esquerda para a direita, Nilton Massa (grande benemérito), Nivaldo Miranda Passos (vice-presidente social), Ana Rosa das Chagas (diretora feminina), Gilka Campos (vice-presidente dpto feminino), Mariza
Prior (vice-presidente), Anna Amélia Menezes (vice-presidente financeiro), Paulo Costa (presidente) e, em segundo plano, atrás de Anna Amélia, Murilo Coimbra (vice-presidente de patrimônio), Fotos de Antônio Aragão.

(1) Registro do lançamento do CQID de dança inclusiva, na sede da ANDEF, em São Gonçalo, dia 10/02, conforme noticiado em matéria da edição de fevereiro deste informativo. Na ocasião houve palestra sobre as atividades da associação, explanação sobre a grade curricular e de professores do novo curso, visita às instalações e apresentação de dança da cia Corpo em Movimento. Leia mais sobre o curso e as possibilidades profissionais
nessa área na matéria assinada por Denise Acquarone no JFD, edição de fevereiro (disponível on line, no site do JFD). (2) Registro do baile de aniversário da dj Viviane Chan (de branco na foto, cercada pela equipe da RV
Produções), dia 08/02, no baile da Estudantina Musical que sonoriza todas as quartas-feiras. Lembrando que nossas coberturas fotográficas podem ser acessadas pelo site do JFD.

(1) Prof. Genilson (à frente, de camise listrada), com seus alunos, no baile temático de carnaval da Academia de
Dança Mackenzie, realizado dia 11/02. (2) Registro de outro baile temático de carnaval realizado pelo profl Genilson, dia 18/02. (3) Em registro de Antônio Aragão, Carlinhos de Jesus e os professores de seu workshop anual
“Só Samba”, este ano realizado dia 12/02.
_________________________________________________________________________________________
Atenção:
Lembramos a nossos leitores que para participar do concurso de fantasias que está sendo promovido pelo Jornal
Falando de Dança, valendo brindes, os interessados deverão publicar sua foto no Facebook do JFD, para que os
demais internautas possam proceder à votação.
Nosso facebook é: 200anos.dancadesalao@gmail.com.
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(1) Professores e participantes do workshop de samba tradicional, promovido por Stelinha Cardoso dias 3, 4 e 5/02. (2) Happy hour da academia de Luciana Santos, realizado dia 08/02.

(1) Cia Aérea de Dança fazendo pose para o JFD, após encerrar curta temporada no Teatro Angel Vianna (CCoRJ), dia 05/02, com o espetáculo Mistura e Manda. (2) e (3) Baile infantil temático de carnaval, realizado pelos
professores Márcia e Rico Rocha no espaço de dança de Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, no Catete, dia 11/02. Estavam presentes crianças dos projetos culturais de dança de salão infantil da casa anfitriã, da Alvinho’s
Dance, da Casa de Dança Carlinhos de Jesus e do projeto Kizueira, de Xerém. O baile infantil é realizado todo mês pelos professores. Abaixo, algumas fotos de nossa cobertura do evento (veja mais em nosso site).

Na sequência acima, baile infantil de Márcia e Rico Rocha. Ao lado, fotos do Baile da Cabeça, realizado dia 15/02 por Carlinhos Maciel, em
seu baile das quartas, no Olympico Club. O dançarino Diogo foi o ganhador do concurso de adornos de cabeça, com um adorno de destaque
confeccionado artesanalmente por sua dama, dona Carmem (que, por sinal, doou dois desses adornos para integrar a exposição itinerante “200
anos de ensino de dança de salão no Brasil”, presentemente em Duque de Caxias).
E encerramos esta seção com algumas de nossas fotos tiradas no baile temático de Carnaval do Domingos Dançantes, dia 19/02: “No Reino de
Momo a Dança é de Salão”.
Todas as coberturas fotográficas do Jornal Falando de Dança estão hospedadas no Picasa e podem ser acessadas pelo site do JFD, www.jornalfalandodedanca.com.br. Procure a aba “FOTOS”, abaixo da logo da página, e role a tela até encontrar o mês em que o evento desejado foi
realizado. Outra opção é pelo índice das postagens, que fica localizado na coluna da esquerda (tag “coberturas fotográficas do mês...).
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SEGUNDAS
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir
das 18h, no Passeio Público Café,
Centro do Rio. Desconto no ingresso com o recorte do anúncio
da pág. 5. Inf. 2549-9472 / 91359019.
Segundas dançantes no
Olympico
Todas as segundas, 20h, com dj
Murilo, no Olympico Club, Copacabana. Org. Fátima e Maria Luiza.
Inf. 2541-8205 / 9194-6748.
Baile da Melhor Idade do
Club Municipal
Todas as segundas, das 16 às 20h,
com banda ao vivo. Inf.: 25694822 ou www.club municipal.
com.br.
Baile da Val no Clube
Mackenzie
Toda a última segunda-feira do
mês, a partir das 18h, com conjunto Aeroporto. Inf. 2280-2356 /
2269-0082.
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, exceto a
última do mês, a partir das 17:30,
com música ao vivo (v. pág 3). Inf.
9952-5714.
Aniversário de Graça Reis
Dia 19/03, com Trinidance, no
Passeio Público Café. V. anúncio
na pág. 11. Inf. 2549-9472.
Aniversário da Val
Dia 26/03, no Baile da Val, no
Mackenzie, com Conj. Aeroporto
e dj dom Wilson (v. anúncio nesta
edição). Inf. 2280-2356.
TERÇAS
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.
Baile Encontro dos Amigos
na casa de festas La Maison
Sully
Atenção: agora toda última terçafeira do mês, a partir das 19h.
Org. Sueli Sgambato. Inf. 78411569. V. anúncio na pág.2.
Baile Encontro dos Amigos
na Churrascaria Marlene
Todas as terças, exceto a última.
Com banda Pérolas. direção
Rosangela Zaluar. Inf. 9749-8137.
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. 22882087 / 9679-3628.
Tijuca Tênis Clube
Toda terça, baile de dança de salão
com início às 16h, sempre com
banda ao vivo. Inf. (21) 32949300.
Baile Romântico da
Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h,
música ao vivo. Veja programação
da Churrascaria Gaúcha no anúncio desta edição. Inf. 2558-2558.
Baile de tango no Buzin, em
Niterói
Uma terça por mês, 20h, org.
Solange Dantas. Inf. 8873-4453.
Baile das Rosas by Marlene
Oliver
Dia 17/04, na Casa da Vila da
Feira, às 20h, com banda Pérolas
e dançarinos de ficha. V. anúncio nesta edição. Inf. 3714-2329 /
9753-0260 / 9472-3873.
QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico
Clube, em Copacabana, a partir
das 20h. Inf.: 2295-6892 / 82122969.
Happy Hour na Ac. Luciana
Santos
Na segunda quarta-feira do mês,
de 18 às 22h, no Centro do Rio,
com dançarinos. Inf.: 2257-0867
/ 9986-7749.
Baile da Gafieira Estudantina
Toda quarta, 18h. Promoter Bernardo Garçon. Diretor artístico:
Paulo Roberto. Inf. 2771-1622 /
9399-0646 / 2232-1149 / 25075131.
Forró sertanejo e universitário na Churrascaria Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h.
Veja anúncio nesta edição. Inf.
2558-2558.
Baile do almoço
Todas as quartas, de 12 às 15h, na
Ac. de Caio Monatte, no Estácio.
Inf. 2273-4346.
Dançando na quarta
Casa dos Poveiros, Tijuca, a partir
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das 16:30h. Programação do mês
não remetida, ligue para confirmar.
Org. Jorge Leite. Inf. 2578-4361 /
7830-3009.
Dançando em Icaraí
Toda quarta, 20h, no Clube de Regatas Icaraí, com William Show e
equipe de dançarinos. V. anúncio
nesta edição. Inf. 9965-2511.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Toda quarta, 20h, baile com música ao vivo. Veja a programação
completa no anúncio da pág. 2.
Inf. 8787-0068.
Baile com dj dom Wilson
Dia 07/03, no Jacarepaguá Tênis
Clube. V. programação completa
no anúncio da página ao lado.
Baile do Dia Internacional da
Mulher no Olympico
Dia 07/03, com música ao vivo e
dj Murilo, a partir das 20h. Org.
Carlinhos Maciel. V. anúncio na
pág. 10. Inf. 8212.2269.
Troféu 83 anos de
Estudantina
Dia 14/03, no Baile ao Cair da Tarde, com dj Viviane Chan e dançarinos da RV, homenagem ao prof.
Rodriguinho Barcelos. V. anúncio
na pág. 11. Inf. 2771-1622 / 93990640.
Baile com dj dom Wilson
Dia 28/03, no Jacarepaguá Tênis
Clube, Praça Seca. V. programação completa no anúncio da página
ao lado.
QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na
Academia Alvaro’s Dance, em
Copacabana, a partir das 22h. Inf.
2547-0861.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h,
na Churrascaria Gaúcha, com opção de dançarinos de ficha. Inf.
2549-9472 / 9135-9019.
Baile na hora do almoço
Das 12 às 15h, no Espaço X de
Stelinha Cardoso (v. anúncio nesta
edição). Inf. 8166-0404 / 22234066 / 8778-4066.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do
Rio ainda em atividade. Inf. 22323217.
Baile com dj Dom Wilson
Todas as quintas, na casa de shows
RW, em Vila Valqueire (v. anúncio
de dom Wilson na página ao lado).
Inf. 2464-7785 / 8834-2194.
Baile da Casa Elandre
Em Madureira, todas as quintas, a
partir das 18h, com banda ao vivo.
V. programação no anúncio na
pág.2. Inf. 9362-0190.
Baile dos “Dezconto”
Dia 08/03, com bd Paratodos, na
Casa da Vila da Feira, em homenagem ao dia internacional da mulher
(v. anúncio na pág. 2). Inf. 88374971 / 2570-0336).
Aniversário Graça Reis
Dia 29/03, com banda Pérolas, na
Churrascaria Gaúcha. V. anúncio
na pág. 11. Inf. 2549-9472.
Dez anos de bailes na
Elandre
Baile especial dia 19/04, com Aeroporto + Os Devaneios. V. anúncio na pág. 2.
Baile dos “Dezconto” do Dia
das Mães
Dia 10/05, com bd Novos Tempos,
a partir das 16:30h (v. anúncio na
pág. 2). Inf. 8837-4971.
SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores
da Ac. da Tia Neide. Itaperuna F.
C., em Itatiaia, Duque de Caxias.
Inf. 3653-1560 / 9154-9170.
Forró na Chinela
Na Escola Carioca, Tijuca, com
trio de forró, geralmente na terceira sexta do mês. Inf. 2288-1173.
Baile do Espaço X de
Stelinha Cardoso, Centro
do Rio
Toda última sexta do mês, a partir
das 18h. V. anúncio nesta edição.
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). Inf. 26674662.
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. Inf. 7862-7012.
Baile da Ac. Cristiano Pereira
Todas as sextas, em Bonsucesso, a

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
partir das 19h. Inf. 3868-4522.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Toda sexta, 21h, Sarau Seresteiro
com música ao vivo para dançar.
V. anúncio na pág 2. Inf. 87870068.
Casa dos Poveiros
Baile todas as sextas, com banda, a
partir das 16:30h. Org. Jorge Leite. Inf. 2578-4361 / 7830-3009.
Casa de Viseu
Baile todas as sextas com banda, a
partir das 18:30h. Inf. 3391-6730.
Sexta Carioca na
Churrascaria Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, o
melhor de todos os ritmos, veja o
anúncio na pág 9. Inf. 2558-2558.
Milonga Xangô
Toda sexta, no Espaço de Dança
ViraLapa, na Lapa. Inf. 39702457.
Baile da ac. Caio Monatte
Todas as sextas, de 18 às 22h, no
Estácio. Inf.2273-4346.
Prática de dança na academia Jimmy de Oliveira
Toda sexta, das 17 às 23h. Inf.
2285-6920.
Baile de zouk na Ac. Jimmy
Toda sexta, após 23h. Inf. 22856920.
Baile de tango e chorinho na
Barra da Tijuca
Baile mensal, na primeira sextafeira do mês, organizado por Ney
Homero e Cristina Rita, no Barra
Square Shopping Center, às 20h.
Inf. 8151-8406.
Almoço dançante de
Lourdes e Sandra no Clube
Monte Sinai
Baile mensal com buffet, bebidas e
equipe de dançarinos. Próximo dia
02/03. Veja a programação completa no anúncio da pág. 3. Inf.
2572-6716 / 9619-2460.
Baile com dj dom Wilson
Dia 02/03, na Aspom. V. programação completa no anúncio da
página ao lado.
Baile com dj dom Wilson
Dia 16/03, no Sítio Nova Era, na
Taquara. V. programação completa no anúncio da página ao lado.
Aniv. Valéria Barbosa na Rio
Sampa
Dia 23/03, com conjunto Aeroporto. V. anúncio na pág. 11. Ing.
2667-4662.
Baile dos Piscianos
Dia 30/03, com Brasil Show, no
Clube São José, Magalhães Bastos, org. José Bigode. V. anúncio
na pág. 11. Inf. 7692-3781.
Baile das Mães no Irajá A.C
Dia 11/05, com Os Devaneios. Realização: amiga Angela Abreu.Inf.
9973-1408 / 7679-4093.
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.
Baile da Ac. Jimmy de
Oliveira
Todos os sábados, a partir das 21h,
com apoio dos bolsistas da casa.
Inf.:
2285-6920 / 7834-5469.
Atençao: último sábado, após
meia-noite, baile de salsa e samba
org. por Fernando Schelenberg e
Nayara Melo.
Bailes de tango Escola
Carioca de Dança
No primeiro sábado do mês, Conectango, a partir das 21h. E
prática de neotango, de 18 às 20h,
no terceiro sábado do mês. Inf.:
2288-1173.
Tarde Dançante Helênico
Atlético Clube
Todo sábado almoço dançante das
13 às 16h, seguida de tarde dançante com banda ao vivo (veja programação das bandas no anúncio
desta edição). Inf. 2502-1694.
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, abrindo com
dj Jorginho, das 20 às 22:30h, seguido de banda ao vivo. Promoter
Bernardo Garçon. Diretor artístico:
Paulo Roberto. Inf. 2771-1622 /
9399-0646 / 2232-1149 / 25075131.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Aos sábados, 20:30h, os melhores
bailes de Niterói e São Gonaçlo.
Veja a programação completa no
anúncio da pág 2. Inf. 8787-0068.
Baile da Associação Atlética
Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo,
das 18:30 às 22:30. Inf. 99799397 / 2204-1640.
Sábado Especial na Gaúcha
Todos os sábados, a partir das
20h, na Churrascaria Gaúcha. Veja
anúncio da Gaúcha nesta edição.

Inf. 2558-2558.
Bailinho do Estúdio de
Dança Ivan Sanna, em
Copacabana
No 2º sábado do mês (ligar para
confirmar antes), das 18 às 22h.
Inf. 8442-2178.
Bailes do Núcleo de Dança
Renata Peçanha
No Centro do Rio, a cada sábado
uma programação diferente. Inf.
2221-1011 / 9879-1502.
Zouk Explosion na academia
Lídio Freitas
Baile mensal. Inf. 7856-5288 /
2565-6253.
Baile de forró e ritmos
quentes no Universo da
Dança
Sempre no segundo sábado do
mês. Vagas limitadas, ligar antes.
Inf. 2595-8053 / 8142-5371 (Cláudio Almeida).
Baile de prática da Ac
Mackenzie de Dança de
Salão
Todo sábado às 18h (veja anúncio
nesta edição). Inf. 9157-4658.
Aniversário de Marquinhos
do Forró
Dia 17/03, forró com trio ao vivo,
na Ac. Jimmy de Oliveira (v. destaque de capa desta edição). Inf.
9251-3248 / 3565-7822.
Baile com dj dom Wilson
Dia 17/03, no Studio Celebrare, Eng. Novo. V. programação
completa no anúncio da página
ao lado.
Baile de aniversário de
Flávio Marques e Lincoln
Dia 31/03, na Casa da Vila da Feira, com bd Rio Balanço, a partir
das 20h. V. destaque de capa desta
edição. Inf. 9745-2305.
Baile com dj dom Wilson
Dia 31/03, no Centro Cívico Leopoldinense. Inf. 8834-2194. V.
anúncio na página ao lado.
Baile no CSSEERJ de Niterói
Dia 14/04, com banda Rio Balanço, numa realização do Studio S (v.
anúncio pág. 2). Inf. 3989-3949 /
3091-8391 / 3714-0765.
10º Baile dos Arianos
Dia 14/04, com bd Brasil Show, na
Aspom, a partir das 19h. V. anúncio na pág. 10. Inf. 7712-9752 /
7815-0214 / 9238-3350.
Baile dos Inconfidentes no
Cl. Humaitá / Niteroi
Dia 21/04, com banda Karibe. V.
anúncio na pág. 2. Inf. 8787-0088.
DOMINGOS
Baile no Rest. Gambino
2º Domingo do mês, de 19 às 23h,
no salão de eventos do Gambino, Largo do Machado, org. Bob
Cunha e Aurya Pires. Inf. 25567765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes by
Glorinha, no Olympico Clube
Todos os domingos a partir das
20:30h, com banda Pérolas e dj
Murilo. Opção de dançarinos de
ficha. Recorte o anúncio publicado
nesta edição e obtenha desconto no
ingresso. Inf. 7154-7239 / 25470028 (Glorinha Telles).
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. 26208018 / 2717-5023.
Noite de Seresta no Humaitá
Atlético Clube, Niterói
Todos os domingos, a partir das
20h, com Os Trovadores. V. anúncio na pág. 2. Inf. 8787-0068.
Domingueiras do Club
Municipal
Todos os domingos, na Tijuca, almoço dançante, das 13 às 19h, com
banda ao vivo. Inf.: 2569-4822 ou
www.club municipal. com.br.
Domingueira do Clube dos
Bombeiros (Baile do Nelson
e Delfina)
Todos os domingos, a partir das
18h. Ligue para confirmar a programação do mês. Inf. 9623-8985.
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.
Domingueira J. Arôxa Tijuca
Segundo e último domingo do mês,
a partir das 18h. Inf. 7856-5288 /
2565-6253.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do
Rio ainda em atividade. Baile de
dança de salão todo primeiro e terceiro domingo do mês com dj Paulinha Leal. Inf. 2232-3217.

Forró do Catete
Todo domingo (exceto o terceiro),
na Ac. Jimmy de Oliveira, realização de Marquinhos do Forró. Inf.
9251-3248.
Baile de tango na Ac. Jimmy
Todo 3º domingo, org. Márcio
Carreiro.
Domingos Dançantes
Baile do Lécio e da Carminha
no Museu Militar
Geralmente no último domingo
do mês, 18h, em São Cristóvão,
confirme antes por telefone. Inf.
9998-0677.
Baile no Retiro dos Artistas
No último domingo do mês, organizado por Rodriguinho Barcelos.
Inf. 7892-2845.
Aniversário da Amoratango
Dia 11/03, baile comemorativo, a
partir das 19h, no salão de eventos
do restaurante Gambino, Largo do
Machado, org. Aurya Pires e Bob
Cunha. V. anúncio na pág. 11. Inf.
2556-7765.
Baile com dj dom Wilson
Dia 18/03, no clube dos Sargentos,
na Ilha do governador. V. programação completa no anúncio da
página ao lado.
Baile de aniv. prof. Wagner
da W&A Estação da Dança
Dia 18/03, em Padre Miguel. V.
anúncio na pág. 10. Inf. 99461192 / 3462-7847.
Baile da Integração em Volta
Redonda
Dia 18/03, com banda Guerra e
participação do cantor Jorge Saint
do Brasil show, no Aeroclube de
Volta de Redonda. Saída em ônibus do Mackenzie, Méier, mediante agendamento. V. anúncio na
pág. 10 (prof. Genilson).
Baile com dj dom Wilson
Dia 25/03, na Casa de Festas Sangrilla, Eng. Novo. V. programação
completa no anúncio da página ao
lado.
10º Baile dos Arianos
Dia 14/04, a partir das 19h, na
Aspom, com bd Brasil Show. Inf.
7712-9758 / 9238-3550 (Rosângela Brito e Carlos Ariano).
Pic Nic Show na Fazenda
Sonho Meu, em Xerém
Dia 22/04, passeio de dia inteiro
com bailes em 3 ambientes (v.
anúncio nesta edição). Inf. 95738191 (Luiz Batalha).
SHOWS, PASSEIOS,
MOSTRAS, FESTIVAIS,
COMPETIÇÕES, TEATRO,
WORKSHOPS, CURSOS e
outros:
Curso de Qualificação para
Instrutor de Dança
Certificado pelo Instituto Brasileiro de Aprimoramento Cultural, várias modalidades. Inf. 2531-7541 /
2210-2133.
Curso de Qualificação para
Instrutor de dança de salão,
prof. Sérgio Castro
Inf. 3390-9650 / 8626-5340. V.
anúncio na pág.12.
Shows de Márcio Thadeu
Lançamento do novo cd “Negro
Canto II”. Inf. 9149-9819 .
Oficina de tango com
Sebastian Arrua e Karina
Colmeiro
Dia 18/03, no na Casa do Tango,
Espaço Improviso, Botafogo. V.
matéria na pág. 4.
Audição para bolsista da
Casa do Tango
Dia 25/03, no Espaço Improviso,
em Botafogo. V. matéria na página 4.
Oficina de tango para
profissionais, com Junior
Cervila
Dias 27/3, 29/03 e 01/04, na Casa
do Tango, Espaço Improviso, em
Botafogo. V. Matéria na pág.4.
Pic Nic Show na Fazenda
Sonho Meu, em Xerém
Dia 22/04, passeio de dia inteiro
com bailes em 3 ambientes (v.
anúncio nesta edição). Inf. 95738191 (Luiz Batalha).
26º Workshop da Pousada A
Marca do Faraó
De 09 a 11/03, em Cachoeiras de
Macacu, v. anúncio nesta edição.
Inf. 9399-6284.
Grande Encontro de Dança
de Salão do Serenar Resort,
em Angra dos Reis
De 25 a 27/05, um roteiro dedicado aos amantes da dança de salão,
que concilia as atividades do resort
com passeios e bailes. V. anúncio
nesta edição e saiba mais em www.
charmeturismo.com.br. Condições
especiais para grupos.
Programa Rio Dança
Programação do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro,
com diversas atividades gratuitas

(mostras, projeções, oficinas, etc.).
Acesse a programação no site
www.riodanca.com.br.
EVENTOS EM OUTRAS
CIDADES E ESTADOS
(consulte também a
programação das bandas
e djs)
NITERÓI / SÃO GONÇALO
Ver programação por dia da semana
DUQUE DE CAXIAS
Baile-aula toda sexta, no Itaperuna
(v. roteiro das sextas).
XERÉM
Baile com Os Devaneios, na Fazenda Sonho Meu (v. anúncio nesta edição). Inf. 9573-8191.
MARICÁ
Bailes Moreira Studio de Dança.
Inf. 8744-6884.
NOVA IGUAÇU
Toda sexta, baile na Rio Sampa (v.
anúncio nesta edição).
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 DJ Renato Ritmus
Programação não chegou a tempo
de entrar nesta edição. Inf. 96921752.
Agenda DJ Dom Wilson
Veja a agenda no anúncio da página ao lado. Inf. 8834-2194.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr.
José – ou www.conjunto aeroporto.mus.br. Programação já agendada para MARÇO: (2) Riosampa;
(3) Chur. Marlene (flashbacks);
(4) a confirmar; (6) Country ; Clube de Jacarepaguá; (8) Elandre; (9)
Casa de Viseu - a confirmar; (10)
Clube de Magé ; (11) Via AmbaíNova Iguaçu; (16) Teatro Raul
Cortez – Caxias; (17) Aniversário
do Sport clube Mackenzie; (21)
Casa dos Poveiros; (22) Centro de
Convivência Marcelino de Almeida -Padre Miguel; (23) Riosampa;
(24) Clube Riviera da Barra da Tijuca; (26) Baile de Comemoração
do Aniversário da Val no Mackenzie; (29) A. A. Portuguesa da Ilha;
(30) Grajaú Country clube; (31)
Clube Fluminense de Rio Bonito;
(01/04) Clube Municipal; (03/04)
Tijuca T.C.
Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 22019446. Já agendado para MARÇO:
(03) Estudantina; (04) Vera Cruz;
(10) Particular; (11) CBSM Marinha; (12) Castelo da Pavuna; (18)
Clube dos Bombieors; (22) Elandre; (23) AABB Lagoa; (24) Helênico; (25) Democráticos; (26) Castelo da Pavuna; (27) Maison Sully;
(30) Poveiros; (31) Estudantina.
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 34774308 / 2464-1190 / 3359-6753 /
7862-0558 id:83* 67257. Agenda
já confirmada para MARÇO:
(02) Cl. Servidor Mun. RJ; (03)
Helênico; (04) Democráticos; (08)
Vila da Feira (09) West Show; (16)
Casa de Viseu; (17) Estudantina;
(21) Jacarepaguá T. C.; (23) West
Show; (24) Olympico Club; (27)
Sesc de Madureira; (28) Casa dos
Poveiros
Banda Status Show do Rio
Inf. Ilza, tels. 3762-6535 / 92422242. Já agendado para MARÇO:
(7) Casa dos Poveiros; (9) Casa de
Viseu; (10) a confirmar; (12) Clube Municipal; (14) Irajá A. C.; (16)
Riosampa; (17) Helênico; (23)
particular - Vagem Grande; (24)
Estudantina; (25) Bombeiros de
Madureira; (29) Centro de Convivência Marcelino de Almeida
- Padre Miguel
Banda Brasil Show
Inf.: 2691-7294 / 9667-1814 (João)
/ bugatty@uol.com.br
Agenda já confirmada para MARCO: (01)Centro Convivência Padre Miguel; (02) West Show; (04)
Bombeiros; (05) Castelo da Pavuna; (08) Elandre; (09) RioSampa;
(10) Castelo da Pavuna; (11) Canto do Rio; (16) West Show; (17)
Aliados Campestre; (18) Inocentes
B. Roxo; (19) Castelo da Pavuna;
(25) Sesc N. Iguaçu; (30) E. C. São
José; (31) Helênico.
_______________
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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02 MAR - SEX - 18h - Aspom
Av. Dom Helder Câmara nº 8484 - Piedade
07 MAR - QUA - 18:30h - Jacarepaguá Tênis Clube
R. Cândido Benício 1198
Praça Seca (em frente ao supermercado Mundial)

17 MAR - SÁB - 18h - Studio Celebrare
R. Martins Lage 32 - Engenho Novo (baile ficha
18 MAR - DOM - 19h - Sargento da Ilha do Governador
Baile da Alice Paixão
25 MAR - DOM - 18h - Casa de Festas Shangrilla
R. Souza Barros 233 - Engenho Novo (baile ficha)

BAILES DE DANÇA DE SALÃO
contatos: (21)

26 MAR - SEG - 18h - Mackenzie
R. Dias da Cruz 561 - Méier

8834-2194
2464-77 85

28 MAR - QUA - 18:30h - Jacarepaguá Tênis Clube
R. Cândido Benício 1198 - Praça Seca

orkut: djdomwilson57@hotmail.com
email e face: wbywill@gmail.com

arte: Jornal Falando de Dança
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16 MAR - SEX - 18h - Sítio Nova Era
Av dos Mananciais 1736 - Taquara

31 MAR - SÁB - 19:00h - Centro Cívico Leopoldinense
R. Macapuri, 67 - Penha

JMCOM

RARIDADES
NOVIDADES
EXCLUSIVIDADES

TODAS AS QUINTAS (19h) - RW Casa de Festas
R. Vidal Ramos 362 - V. Valqueire
(rua ao lado do supermercado Guanabara)

www.capezio.com.br

DJ DOM WILSON

$&
¸$!
&z

Aprenda a dançar em casa
com

JAIME
ARÔXA
Compre seu DVD por e-mail ou tel.
inaciocj@gmail.com

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

%FVTÏåFM

Venha conhecer !
A mais nova loja em artigos para dançar
Sapatos importados
Vestidos para apresentação
Dvds Didáticos

Esperamos sua visita!
Horário: 12:30 às 21:30

Tel: 21 2286-4171 Cel: 8632-1307
End: R. S. Clemente 155 - térreo
Botafogo (dentro do Clube do ASA)

www.sapatosadrianagronow.blogspot.com

4141-3469

ZIP

PONTO

AUTOwww.realezapontozip.com.br
PEÇAS LTDA

autopecas@realezapontozip.com.br
Renault - Peugeot - Citroen - peças em geral para carros importados
Acesse nossa página na internet e faça sua busca!

Rua Arnaldo Quintela 11 - Botafogo - RJ - tel (0xx21) 2541-6715 / 3209-1025

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1795, loja 35, JD Paulistano (dentro do Shopping Vitrine)
Escola de Dança Paulo Aguiar: Rua Clodomiro Amazonas, 743, sala 3, Itaim Bibi
São Paulo - SP - tel. (11) 3034-1704 | 3486-8152 - site: www.pauloaguiar.com

C A L E N D Á R I O

2 0 1 2

BALLET

NÍVEL BÁSICO

TURMA DE SÁBADO LOTADA

TUMA DE DOMINGO: INSCRIÇÕES ABERTAS
NÍVEL MÉDIO

INÍCIO 5 DE FEVEREIRO: INSCRIÇÕES ABERTAS

DANÇA DE SALÃO


INÍCIO DAS AULAS: 5 DE MARÇO

IO

PREVENÇÃO DE LESÕES NA DANÇA

Bangu A. C. - Av. Cônego Vasconcelos, 549- S/3
estacionamento (terceirizado) pela R. Silva Cardoso

A
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S TU D


INÍCIO DAS AULAS: 25 DE MARÇO

Studio de Danças e Artes Bangu

E

D

DANÇA DO VENTRE

A NÇ A S
E D

S

E

BANGU

DANÇA DE SALÃO

tel. (21) 2 4 0 1 - 0 4 1 8
email: jaime-jose@ig.com.br

ZOUK

6.ª (17 às 18h)

3.ª (18 às19h)
Sáb (14 às 18h)


INÍCIO DAS AULAS: ABRIL

DANÇAS URBANAS
5ª (19 às 21h)

6.ª (18 às 20h)

TANGO ARGENTINO
3.ª (19:30 às 21h, com
30 minutos de prática)

TEATRO E INTERPRETAÇÃO
Sábado (9:00 às 13h)

DANÇA DO VENTRE

COREOGRAFIAS
APRESENTAÇÕES

JAZZ


2 TURMAS LOTADAS | INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 2º SEMESTRE

JAZZ

BALLET

2ª e 4ª
09:00 às 11:00
14:00 às 21:00
3ª e 5ª
14:00 às 17:00
NTETE
B IE
AM AMEN DO
L
A
P
DU RIGER
REF

TODOS OS CURSOS GRÁTIS para menores da Rede Pública Estadual e Municipal

Aletheia Hoppe & Gustavo Loivos

Rua Barão do Amazonas, 263
Centro - Niterói

Segunda a Sexta 10:00h às 20:00h - Sábado 09:00h às 13:00h

Aulas Particulares ou em Grupo

Coreografia para Casais & Debutantes

Aulas fixas no Núcleo de Dança
Renata Peçanha Niterói

DANÇA MODERNA


1 TURMA LOTADA | INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 2º SEMESTRE

DANÇA CONTEMPORÂNEA


INÍCIO 2º SEMESTRE | INSCRIÇÕES ABERTAS

CQID - DANÇA INCLUSIVA


LANÇAMENTO DIA 10 DE FEVEREIRO EM NITERÓI (PARCERIA COM A ANDEF)

INSTITUIÇÃO CERTIFICADORA: INSTITUTO BRASILEIRO DE APRIMORAMENTO CULTURAL - IBAC

Informações e Inscrições:

Ibacrj@gmail.com | cqid.rj@gmail.com | deniseacquarone@gmail.com

Tel: (21) 2210-2133
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CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA
INSTRUTORES DE DANÇA

