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Em entrevista ao JFD, Kelly Reis
nos conta quem foram os
brasileiros que fizeram bonito
num dos maiores campeonatos
de weast coast swing do mundo,
o Swing Diego 2013
Lendo o Jornal Falando de Dança
você fica por dentro do que rolou
no circuito da dança de salão, como
a participação do Rio Hoppers no
programa de Fátima Bernardes
(foto) e o lançamento do documentário
Favela Beat, com a participação de
nossos dançarinos de salão
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Professora, dançarina
e coreógrafa pós
graduada, Elis de
Jesus conta
sobre sua
trajetória
profissional e
projetos dentro
do meio artístico,
além de convidar
os leitores para
seu aniversário,
dia 28/06,
19h30, na
Academia
HM4

Elis de
Jesus
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Yolanda Braconnot: em
entrevista ao JFD, presidente
da AAVI conta como está a
luta para preservar o clube
que faz parte da
história de Vila Isabel

ira
| Madurebados de junho
c
s
e
S
:
Onde : todos os sá
Quando: 14 às 16h
Horário
/07
)
ão dia 13esc | Madureira
ç
ta
n
e
s
e
S
Apr
julina do
tes
(na festa
articipan
p
s
o
a
r
ça
sc pa
do do Sel Falando de Dan e
a
c
i
f
i
t
r
e
C
terizado
o Jorna
Troféu dsal melhor caraca de dança
para ca para a academi
Moção

Saiba como foi o
Arnold Classic Brasil
Casa da Vila da Feira | R. Haddock Lobo, 195 - Tijuca - t. 2293-1542
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wkiko@oi.com.br

7897-7969
8141-1750 / 2574-9075
Inf./vendas:

BAILE DE ANIVERSÁRIO
Valdeci de Souza &
Cristina Ramos
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29 PROF. REINALDO
JUN
GONÇALVES
Inf. 3186-3151 / 9741-8373
Obs: BAILE BENEFICENTE

Ingresso: um item de limpeza + R$ 5,00
ou R$ 10,00 sem doação
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Av. D. Hélde

ENTRADA:
R$ 15,00

REALIZAÇÃO:
HENRIQUE NASCIMENTO

ARTE
CO-PATROCÍNIO:

IMPERDÍVEL !

Realização:

PROGRAMAÇÃO DE

JUNHO:

Dia 04 - BRASIL 10

(Resp. Fabiano Brasil)

Dia 11 - BRASIL 10

(Resp. Fabiano Brasil)

Dia 18 - OS DEVANEIOS

(Homenagem ao mês dos namorados)

R. Riachuelo 91
Lapa - Rio de Janeiro
NOVO HORÁRIO: 19H

Dia 25 - BRASIL 10

Bernardo
Garçon

TERÇAS
DEMOCRÁTICAS

(Resp. Fabiano Brasil)

Bernardo Garçon (9399-0646 / 2771-1622)
Bruno Motta (7855-0411)

Ingresso
antecipado
com desconto!

SÃO LOURENÇO - MG

(ESTE PARAÍSO ESPERA POR VOCÊ)

VISTA
R$ 750,00 À
* HOTEL LOCALIZADO EM FRENTE AO PARQUE DAS ÁGUAS
PENSÃO COMPLETA (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR)

HUMAITÁ
ATLÉTICO CLUBE
RUA GUIMARÃES JUNIOR 20 - BARRETO - NITERÓI - t. 8787-0068
Administração Roberto Maurício Miranda

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

SÁB- 20h30
DIA 15 JUN BAILE DOS
SÁB - 20:30H
AMIGOS

DIA22JUN
SÁB- 18H

Venha
dançar com
Luizinho e
sua banda!

28, 29 E 30 JUNHO

TRANSPORTE | HOSPEDAGEM*
ALMOÇO NA FAZENDA
PASSEIO DE MARIA FUMAÇA - TREM DAS ÁGUAS
VISITA AO PARQUE DAS ÁGUAS
PASSEIO DE TRENZINHO COM GUIA
ROTEIRO DE COMPRAS COM GUIA
JANTAR COM MÚSICA AO VIVO
NOITE DE QUEIJOS E VINHOS C/ MÚS. AO VIVO
FESTA JUNINA | BAILE | FORRÓ NA PRAÇA
FAÇA JÁ A SUA RESERVA - VAGAS LIMITADAS!
PORQUE VIAJAR COM O STUDIO BARRA É MUITO MAIS DIVERTIDO!

Informações: 3418-0724 / 9667-5597 / katiastudiobarra@gmail.com
Realização Studio Barra - Direção: Katia Queiroz
www.studiobarra.blogspot.com.br

DIA01JUN

NOITE DO MEU BEM
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homenagem
perpétua a
Martinho Aguiar,
com a banda

CLAVE DE LUA

Bailes

COM A BANDA

LUA NOVA
apoio

RESTAURANTE BECCO

do Lê

Av. das Américas, 10200 - Recreio dos Bandeirantes

Shopping Map Barra, logo depois da Casa de Show Ribalta

DANÇARINOS CONTRATADOS

BAILE TODOS
OS SÁBADOS!

A partir das 20:30h
Entrada: R$ 20,00
Com 5 dançarinos

T.9726-7589

Venha comemorar conosco
seu aniversário!
Aqui, a festa já está pronta
e tem dançarino especial
para sua mesa

Realização: Leandro Aragão - Email/face: leandrostudiobarra@gmail.com
Apoio: Studio Barra | Jornal Falando de Dança

Excursão Dançante

OS
LITAM
FACI 3 X
EM TÃO
AR
NO C

07/07 - RIO BALANÇO
14/07 - ESTAÇÃO RIO
21/07 - RESUMO
28/07 - OS DEVANEIOS

CASSINO DA DANÇA: PROFISSIONAIS A R$ 2,00/MÚSICA - APOIO: VÂNIA CORTES E BIRA DE NITERÓI

Arte
Co-patrocínio

Fabiano Brasil (8837-4971 / 2570-0336)

fabianobrasil10@ig.com.br

02/06 - DJ VIVIANE CHAN
09/06 - HOLIDAY
16/06 - AEROPORTO
23/06 - COPA 7
30/06 - OS DEVANEIOS

Arte / apoio:

Bailando em Buenos Aires
DE 14 a 18
DE AGOSTO
TEMOS O MELHOR PREÇO!

PROMOÇÃO PARA OS 20 PRIMEIROS QUE LIGAREM ATÉ DIA 10/06:

R$ 185,00 ENTRADA +12 X R$ 93,00 SEM JUROS
TOTAL: R$ 1.300,00 | VISA / MASTERCARD

21 3628 0711
contato@muoveviagens.com.br
www.muoveviagens.com.br

arte / apoio

Parte integrante do Jornal Falando de Dança - pág. 2 - ed. 69 - JUNHO / 2013 - Para anunciar aqui, ligue (21) 9202-6073 / 2551-3334

DOMINGUEIRAS A PARTIR DAS 19H
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Destaque de capa

Sesc de Madureira promove oficinas
gratuitas de quadrilha caipira
Efeito gravura, com foto do Google Images

Trazida para o Brasil pela corte
portuguesa, no século 19, e muito
executada nos bailes da nobreza
instalada no Rio de Janeiro, então
capital do Império do Brasil, a
quadrilha francesa conquistou todas
as classes sociais por ser uma dança
divertida, muito executada em
casamentos e batizados reais.
Com o “sotaque” brasileiro de
nossos compositores e a imaginação
popular, a dança foi adquirindo suas
características atuais e se espalhando
pelo Brasil. Atualmente, em muitos
estados, apresentações e até concursos
de quadrilhas tornaram-se grandes
atrações turísticas nos meses de junho
e julho. Ironicamente, na capital
fluminense, onde essa manifestação
cultural surgiu, ela vem perdendo
espaço para outros ritmos e danças,
não sendo raro a típica música de
quadrilha ser substituída por música
sertaneja e até por hiphop.
Pensando em preservar, incentivar
e propagar essa cultura de raiz
carioca, a unidade Madureira do Sesc
está realizando pelo segundo ano
consecutivo uma oficina de quadrilha
junina, cuja culminância se dará
com uma apresentação do grupo,
durante a festa julina da unidade, dia
13 de julho. “Ano passado tivemos
cerca de 60 inscrições nas oficinas
e a apresentação na festa caipira foi
muito divertida, pois havia um público
de duas mil pessoas no evento”,
informa a profª Hosânia Nascimento,
coordenadora das oficinas.
Para a professora, a iniciativa do Sesc
| Madureira é muito importante para a
preservação dessa cultura. “Viajo com

Serviço:
Oficina de Quadrilha Caipira
Coordenação: Hosânia Nascimento - tel. (21) 7712-2186
Sábados, das 14 às 16h, dias 1, 8, 15, 22 e 29 de junho
Local: Sesc | Madureira
Endereço: R. Ewbanck da Câmara, 90 - tel. (21) 3350-7744
Site: http://www.sescrio.org.br/unidades/sesc-madureira

conjunto

AEROPORTO

frequência para o interior nos meses
de junho e fico impressionada como
a tradição das quadrilhas movimenta
a economia das cidades - Campina
Grande é um exemplo disso”, comenta
Hosânia Nascimento.
Este ano as oficinas serão produzidas
pela AMAragão Eventos e tem o
apoio do Jornal Falando de Dança,
que oferecerá um troféu ao casal de
caipiras melhor caracterizado. “Em
fevereiro realizamos com sucesso
um concurso virtual de fantasias,
valendo brindes e troféus, e que
motivou a participação de muitos
leitores. Esperamos que o troféu
para o concurso de caipira também
incentive os inscritos a participarem
da quadrilha”, explica Leonor Costa,
editora do Jornal Falando de Dança e
que pesquisou as origens da quadrilha
junina para a exposição “200 anos de
ensino de dança de salão no Brasil” (C.
A. C. Gulbenkian, 2011). “A intenção
é que os donos de academia de dança
incentivem seus alunos a participarem
da oficina e do concurso de trajes.
Assim, estarão incentivando a prática
dessa manifestação cultural e, de
quebra, oportunizando seus alunos a
se prepararem para os bailes temáticos
caipiras que sempre acontecem nessa
época”, completa Leonor.
De fato, além dos certificados de
participação oferecidos aos inscritos,
os diretores das academias de dança
que tiverem representantes inscritos
nas oficinas e na apresentação da
quadrilha receberão uma moção,
em reconhecimento ao seu apoio à
perpetuação da cultura da quadrilha
de roça.

,

O MELHOR SHOW DO MOMENTO

Inf. Valéria ou José, nos tels.

(21) 2280-2356 / 9994-5580

www.conjuntoaeroporto.mus.br

Banda
Status
Show
Rio

Inf. 3762-6535
3063-0077
e 7853-2613 (IlSA)

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

OS DEVANEIOS
Inf.: 9365-4362 (Jorge) ou
2762-0069 (Luiz)

conjuntoosdevaneios@hotmail.com
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Mensagem ao leitor

Competir ou não competir
Quando no início do ano
anunciamos a realização de
Leonor Costa um concurso de dança em
evento internacional aqui no
Brasil (Arnold Classic Brasil), três pesquisadores em dança assinaram artigos para o
JFD, nos quais se mostravam apreensivos
quanto à subjetividade no processo de julgamento. No entanto, pelo que apresentamos nesta edição, concluimos que, na avaliação dos prós e contra, a balança pende
favoravelmente para as competições. Elas
são desafiadoras, estimulando o ensaio e
o condicionamento físico dos dançarinos.
Elas são subjetivas, sim, fazendo com
que competidores se preocupem em estudar cada quesito da pontuação e observar
a produção dos melhores colocados. São

também momentos propícios para a troca
de experiências, o convívio social, a solidariedade. E uma grande oportunidade de
colocar a dança de salão na “vitrine” do
mundo, divulgando sua prática e incentivando os jovens a se inscreverem numa
academia.
Nesta edição, trazemos detalhes sobre
quatro tipos distintos de competições, cada
qual, a sua maneira, incentivando a prática
da dança de salão: a 10ª edição da dança
dos famosos, de grande audiência, que faz
com que nossos profissionais da dança
de salão sejam reconhecidos fora da nossa comunidade; o Arnold Classic Brasil,
que abriu espaço para o forró, o samba e o
zouk brasileiro numa competição de chancela internacional, algo inédito até aqui; o

prometido concurso de dança do SBT, que
oferece premiação de R$ 200 mil reais; e
o Swing Diego 2013, nos EUA, onde o
hino nacional brasileiro foi tocado graças
à atuação de nossos competidores, como
nos conta a profª Kelly Reis, em entrevista
exclusiva ao JFD.
Além de Kelly Reis, entrevistamos para
esta edição Yolanda Braconnot, que nos
conta sobre sua luta para preservar a AAVI,
clube que preside; Carlinhos de Jesus, que
se manifesta a respeito do concurso de dança do Arnold Classic Brasil; e Denise Serpa, cuja entrevista nos permitiu elaborar a
matéria sobre a participação de dançarinos
de lindy hop no programa de Fátima Bernardes, na Rede Globo.
Na parte de cinema, Marco Antonio Perna faz um relato interessante sobre a première do documentário Favela Beat, que
tem a participação de vários profissionais
fotos: acervo

Internacional

Ao lado, alguns torcedores e
competidores brasileiros: da
esquerda para a direita, Carla
Coelho, Biança Gonçalez, João
Vita Parada (1º lugar JJ Novice),
Kelly Reis (3º lugar JJ Intermediate); Aline Arôxa, Armando
Guimarães, Amanda Coelho e
Kelly Cristina Parada.
Abaixo, Kelly Reis exibindo
seus troféus.

Brasileiros alcançam
primeiras colocações no
Swing Diego 2013
Os professores Kelly Reis e Armando Guimarães são apaixonados por west coast
swing e mais uma vez este ano foram em
caravana para uma das maiores competições do gênero, o Swing Diego 2013, que
aconteceu em San Diego, California, de 9
a 12 de maio. Como na edição passada,
Kelly ficou entre os melhores colocados
das categorias que disputou, mas não só
ela. Pode-se dizer que os brasileiros invadiram as pistas, nos bailes e nas competições. Nem todos competiram, nem todos
chegaram às finais, mas todos vibravam
com as apresentações dos compatriotas,
torcendo para o Brasil se destacar entre
os melhores do mundo. Escreveu Kelly em
seu facebook: “Meus olhos se encheram
de lágrimas, quando o hino nacional do
Brasil foi tocado na premiação. Só o nosso
hino foi tocado [além do americano], dentre mais de 90 países presentes. Fizemos a
diferença, fizemos barulho e tenho certeza
que eles pensarão na gente não só como o
país do futebol, mas também como o país
da dança”. Segue abaixo a entrevista de
Kelly ao JFD, com mais detalhes a respeito.
Que tal explicar a nossos leitores como
funciona esse tipo de competição?
Para começar, existem categorias, tais
como: (1) Jack & Jill (os competidores
dançam de improviso e os pares são sorteados na hora); (2) Strictly Swing (os competidores dançam com pares já definidos,
porém de improviso também); (3) Pro Am
(um profissional, geralmente Champion, é
sorteado para dançar com um amador); (4)
as categorias de coreografias. Além disso,
em quase todas essas categorias há vários

da dança de salão carioca.
E Elaine Reis, na seção Pé de Valsa, relata uma situação temida por qualquer dono
de academia de dança: a interdição pelo
corpo de bombeiros.
Isso tudo, e mais as seções Pefil, Pequenas Notas, Circulando e Roteiro de bailes,
nos permitem afirmar que não falta assunto
na seara da dança. E, graças aos anúncios
de bailes e serviços de nossos patrocinadores, este mês mantivemos as vinte páginas
desta edição, oferecendo bastante informação aos dançarinos esclarecidos, para ser
assimilada entre uma música e outra no
salão ou na academia de dança.
Porque dançarino que é dançarino lê jornal, sim. Mas de dança. E somente quando
a banda interrompe a música para lanchar!
Então, bom baile e boa leitura.
___________
Leonor Costa é editora do JFD

níveis, como (1) Novice (para quem nunca
competiu e é iniciante); (2) Intermediate
(nível intermediário); (3) Advanced Master (idade acima dos 50 anos); (4) All Star e
(5) Champion (que é a categoria top). Para
você pular de um nível para outro você
precisa ter uma certa pontuação (cada nível tem a sua), ou seja, para quem ganha
colocação (geralmente os quatro primeiros
colocados), vai somando os pontos até obter a pontuação necessária para mudar de
nível.
E quais foram as suas colocações?
Esta é minha quarta vez nos EUA para
competir. No Swing Diego 2012 consegui
o 1º lugar no Pro Am (dançando com Jordan Frisbee) e o 2º lugar, no Jack & Jill
Novice. No Desert City Swing 2012, me
classifiquei em 2º lugar no Jack & Jill Intermediate e em 4º lugar no Strictly Swing.
Este ano, no Swing Diego, tirei a 2ª colocação no Pro Am Intermediate (dançando
com Kyle Redd) e a 3ª colocação no Jack
& Jill Intermediate.
Pode nos falar sobre a participação dos
brasileiros?
Foram mais de 40 brasileiros presentes no
evento, o maior número até agora. Tinha
gente do Rio, de São Paulo e de Fortaleza. No evento havia mais ou menos 2 mil
pessoas, de mais de 90 países. Eu competi
com mais de cem meninas de todos os lugares do mundo. Segue a relação dos brasileiros que conquistaram as primeiras cinco
colocações:
NOVICE JACK AND JILL: 1º lugar Joao Parada (RJ) e Mariana Amaral (SP);
2º lugar - Alyson Candido (For, CE) ; 3º

lugar - Shirlee Toledo (SP); 4º lugar - Marcos Felipe (SP); 5º lugar - Andrea Fiusa
(For, CE). INTERMEDIATE JACK
AND JILL: 1º lugar - Cintia Fiaschi (SP);
2º lugar - Cristiano Fialho (FOR, CE); 3º
lugar - Kelly Reis (RJ); 4º lugar - Bruno
Lineker (For, CE). ADVANCED JACK
AND JILL: 4º lugar - Diego Borges e
Jessica Pacheco (For,Ce). OPEN STRICTLY: 4º lugar - Diego Borges (For,Ce); 5º
lugar - Jessica Pacheco (For,CE).
Como você treina para esse tipo de competição?
Sou dançarina e professora de dança de salão. Procuro estudar todos os ritmos, mas
no momento o west coast swing é a minha
nova paixão. Viajo bastante para participar
de encontros de west no Brasil e nos EUA.
Nunca fui muito de competir, mas o west
me despertou essa vontade, já que as competições são de improviso. Isso faz com
que as pessoas busquem dançar umas com
as outras nos bailes, pois nunca se sabe
quem você pode pegar no momento da
competição. Eu acho isso maravilhoso, faz
com que todos se socializem nos bailes e
dancem uns com os outros. Nos bailes nos
EUA a pista nunca fica vazia, todo mundo dança com todo mundo. Quem dança
mais dança com quem dança menos; o de
mais idade dança com o de menos idade.
Eu nunca vi uma dança tão social quanto o
west. E eu posso falar isso com propriedade, pois eu sou da dança de salão e vivo os
dois lados: o do west e o das nossas danças
de salão.

Seus planos para os próximos meses?
Eu e Armando organizamos o West In Rio,
que é um dos maiores eventos de west
coast swing do Brasil. O evento acontece
desde 2011, no mês de agosto. Este ano
será nos dias 2, 3 e 4 de agosto, com Kye
Redd e Sara Van Drake. Então, nos próximos meses, vamos estar por conta disso.
Damos aulas de west no Espaço Cultural
Ponto de Encontro, temos algumas viagens
marcadas para eventos de west e pretendemos viajar este ano para mais um evento
de west coast swing nos EUA.
Você acha que o west coast swing vai suplantar o soltinho?
Eu não acho. Eu adoro soltinho. Mas acho
que é uma dança que precisa ganhar uma
nova cara, ser reformulada. A gente não
vê por aí congressos e encontros de soltinho, como tem de outras danças. Acho
que isso seria importante para fazer com
que nós, profissionais, trocássemos ideias,
movimentássemos a dança. Antes mesmo
do west aparecer no Brasil, eu já ouvia de
alunos meus que eles não gostavam de soltinho porque era uma dança que não tinha
muito o que aprender. Acho que tem sim,
mas precisa ganhar uma nova cara.
8 Acesse no site do JFD fotos e vídeos
dessa competição.
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Pequenas notas
hora antes do espetáculo, que
começará pontualmente às 18h.
***
E falando em Prêmio Cultura da
Dança de Salão, informamos que
já se esgotou o primeiro lote de
ingressos, com desconto, para
o Baile da Premiação e Dia do
Dançarino, que acontecerá dia
20/07 no Helênico Atlético Clube. Mas a venda antecipada (2º
lote) continua. Informações com
Aragão (9202-6073).
***
Caio Monatte vai liderar uma caravana ao 6º Baila Costão (Costão do Santinho Resort, Florianópolis, SC), com aulas e bailes
de 25 a 28/07. Interessados em
integrar o grupo podem pedir informações na academia do Caio
(veja o anúncio da academia nesta edição).
***
O município de Barra Bonita
abrigará o 15º Encontro Internacional de Dança, Música e Teatro, de 13 a 16/06, com mostra e
competições e workshops, inclusive de dança de salão.
***
Para quem mora no Paraná: profª
Gracinha Araújo inicia nova pós
graduação com ênfase em dança
de salão, na Universidade Tuiuti,
com inscrições até 09/08.
***
Lembrando que a Universidade
Gama Filho está com inscrições
abertas para a pós-graduação
em dança com ênfase em dança
de salão, em Icaraí, Niterói (v.
anúncio na página 20).
***
Comunicamos o falecimento de
Gelson Morais (dia 20/04), baterista da banda Renato e seus
Blue Caps, e Pedrinho da Luz
(dia 10/05), um dos fundadores
e integrante da The Fevers (até
1977) e integrante da The Originals.As duas bandas são das mais
antigas do Rio e vêm animando
bailes por várias gerações.

Venha dançar todos os ritmos nos
melhores e mais animados bailes do Rio

Antigo Passeio Público Av. Rio Branco 277 - Centro
TODA

SEGUNDA
18:30 às
24:00h

Dançe muuuito na
boate do Olympico
Baile de dança de salão
todas as quartas - 19:30h
com dj Murilo
Música ao vivo nas festas temáticas,
informe-se

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º - Copacabana
(metrô Cantagalo - estacionamento - salão refrigerado)

Reservas: (21) 2295-6892 / 8212-2969

TODA ÚLTIMA 2ª FEIRA DO MÊS

ANIVERSARIANTES NÃO PAGAM
E GANHAM BOLO DANÇARINOS GRÁTIS

Ingresso R$ 23,00 c/panfleto R$ 20,00

EXCETO VÉSPERA DE FERIADOS E EVENTOS ESPECIAIS


CERVEJA SKOL DUPLA ATÉ 20 HORAS
PROMOÇÃO: TODAS AS 2as FEIRAS ANIVERSARIANTES COM
15 CONVIDADOS GANHAM 1 TORTA + 1 GARRAFA DE CHAMPAGNE

Churrascaria
TODA

GAÚCHA

Rua das Laranjeiras 114 - Laranjeiras

QUINTA

BAILE DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS

DANÇARINOS GRÁTIS

EXCETO VÉSPERA DE FERIADOS E EVENTOS ESPECIAIS

20:00 às
00:30h

TODA ÚLTIMA 5ª FEIRA DO MÊS
ANIVERSARIANTES NÃO PAGAM
E GANHAM BOLO

Ingresso R$ 23,00 c/panfleto R$ 20,00


Música AO Vivo

Banda PÉROLA


OPCIONAL BAILE DE FICHA
Graça & Regina Vasconcellos / Toda 5ª Feira na Gaúcha
Com excelente equipe de dançarinos

Editado por Leonor Costa

convida:

BAILE DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS


Música AO Vivo
Grupo TRINIDANCE

SEM CONSUMAÇÃO MÍNIMA
AMBIENTES ALEGRES E SEGUROS

PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Informações e reservas:
arte e divulgação www.jornalfalandodedanca.com.br

Salão do RJ realizou a primeira
reunião aberta para as inscrições
de eventos comemorativos da
Semana da Dança de Salão, em
novembro (Lei 3400/2000). Interessados em realizar eventos
durante o período, com a chancela da APDS/RJ, podem acessar
www.semanadsrj.blogspot.com.
br (ou o facebook Semana da
Dança de Salão RJ) para saber
mais detalhes.
***
Dia 21/05 o cantor Márcio Thadeu reiniciou seus shows Negro
Canto. Acompanhe a programação deste apoiador do JFD, pela
tag com seu nome, no site do
jornal.
***
Dia 27/05 a profª Elizete Mascarenhas, conselheira fiscal do Sindicato dos Profissionais da Dança do RJ, inaugurou seu Centro
Artístico e Corporal Elizete
Mascarelhas, em Itaipú, Niterói.
***
Dia 05/06, das 15 às 18h, na Cinelândia, haverá um evento ao
ar livre, com os artistas de rua
(dança, música, teatro e circo),
em comemoração ao primeiro
ano de vigência da Lei do Artista
de Rua, de autoria do vereador
Reimont, que garante a livre manifestação de artistas nas ruas da
cidade. Para quem não lembra,
há um ano atrás, em ação equivocada da prefeitura, a guarda
municipal estava reprimindo
manifestações culturais espontâneas ao ar livre. Saiba mais em
nosso site.
***
Dia 13/07 acontecerá a mostra de
dança infantojuvenil do 3º Prêmio Cultura da Dança de Salão.
As inscrições para apresentação
de trabalhos já foram encerradas,
pois já se atingiu a minutagem
do espetáculo. Agora é esperar
o apoio da comunidade da dança
carioca aos jovens dançarinos: a
entrada é franca e as senhas começarão a ser distribuídas uma

ANUNCIE CONOSCO!
(21) 9202-6073 / 2551-3334

Dia 29/04 o movimento Reage
Dança comemorou o Dia Internacional da Dança com uma manifestação cultural na Cinelândia
e entregou um documento ao
secretário municipal de cultura,
Sérgio Sá Leitão, com reivindicações da classe. Já Carlota
Portela realizou um flash mob
de dança na praia de Ipanema e
foi tema de edição do programa
Encontro com Fátima Bernardes. Acesse nosso site para saber
detalhes sobre o evento na Cinelândia e sobre o flash mob em
Ipanema.
***
Dia 04/05 nasceu Davi Mayrink,
filho dos prof. Rodrigo e Alice
Mayrink.
***
Dia 16/05 foi a festa da nova
ocupação do Teatro Cacilda Becker, com o projeto Conexão Cacilda 2013. Veja a programação
em nosso site.
***
Dia 17/05 o Centro de Dança Nós da Dança estreou o 22º
espetáculo de sua cia de dança, com direção artística e coreográfica de Regina Sauer. O
espetáculo Autorretrato segue
temporada até dia 05/06 no Centro Cultural Banco do Brasil. A
Nós da Dança é a companhia de
dança independente mais antiga
do Rio, com 32 anos de existência. O espetáculo é patrocinado
pela SMC, através do Fundo de
Apoio à Dança (Fada).
***
Dia 18/05 nasceu Luiz Henrique,
filho do prof. Adriano Rios.
***
Dias 18 e 19/05 Fábio Pires realizou com grande sucesso a terceira edição do JPA Danças, que
ofereceu aulas e bailes em seu
espaço na Freguesia. Detalhes
sobre este assunto na próxima
edição do JFD.
***
Dia 19/05 a Associação dos
Profissionais e Dançarinos de

Graça

2549-9472
RO
CLA 9135-9019
O
VIV 9674-1414

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

COMEMORE SEU ANIVERSÁRIO CONOSCO
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A dança na Tv

Lindy hoppers roubam a cena em
programa de Fátima Bernardes

Concurso de
dança do SBT
oferece prêmio
de R$ 200 mil
Inicialmente previsto para ser um programa
inédito para a grade de 2013 da emissora, o
concurso de dança vai ao ar em junho como
um quadro do Programa Sílvio Santos. A ideia
é, a cada domingo, haver um enfrentamento de
quatro grupos de dez dançarinos, submetidos à
votação popular via internet, sendo um grupo
desclassificado ao final da contagem de votos.
Bruno Franchi, proprietário da Casa de Dança,
de Campinas, e um dos semi-finalistas do Arnold Classic Brasil, está com um grupo inscrito
e sua primeira participação já está marcada para
dia 23 de junho. As chamadas para as inscrições
começaram a ser veiculadas no site da emissora
no início de março e o link para inscrições ainda
está ativo.
Segundo a página do concurso, somente podem se inscrever grupo de dança de exatamente dez elementos, podendo ser profissionais
ou amadores, escolas de dança ou amigos que
simplesmente resolveram formar um grupo para
participar. A música escolhida pode ser nacional ou internacional e não há limite de idade. A
única exigência é que o grupo tenha exatamente dez dançarinos e que a apresentação dure no
máximo um minuto e meio.
O processo é relativamente simples: o grupo
envia o link do vídeo da coreografia, de um site
de hospedagem, e aguarda ser chamado. Caso
seja escolhido, a produção do programa fornecesse todo o suporte técnico e logístico para que
a coreografia seja aperfeiçoada e levada ao palco. O prêmio para o finalista é de R$ 200 mil.
Saiba mais detalhes e acesse o link de inscrição
em www.jornalfalandodedanca.com.br.

No final de abril o programa Encontro
com Fátima Bernardes, da Rede Globo, apresentou como atração a banda
Os Alquimistas, liderada por Gaspa
(ex Ira!) e especializada em rockabilly,
ritmo também conhecido como “surf
rock”, do qual Elvis Presley foi um dos
expoentes. No meio da apresentação
da música Paralyzed, canção de sucesso de Elvis, o grupo Rio Hoppers fez
uma performance de improviso. Quem
assistiu ao clipe do programa pôde perceber que a apresentadora ficou visivelmente impressionada com a dança,
tanto que comentou: “só não dancei
porque estou de salto alto”.
O tema do quadro era rockabilly, mas
a atuação dos lindy hoppers fez com
Fátima aproveitasse o gancho da apresentação e pedisse para Denise Serpa
falar sobre a dança - e até passou um
clipe com o show dos professores do
BSOE, no Lapa 40 Graus. Depois, a
apresentadora chamou alguns entrevistados ao palco para que Denise e Luiz
Cláudio lhes ensinassem um “passinho
básico”. Ao final do quadro sobre rockabilly, a banda tocou mais uma música e o grupo voltou ao palco, fechando
o programa em clima de baile. Claro
que o aulão de Denise e Luiz já estava
previamente combinado com a produção, mas é certo que, se o Rio Hoppers
não tivesse feito bonito, a apresentadora rapidinho encerraria aqueles minutos
de fama.
Denise Serpa, Luiz Cláudio Martins e

divulgação

o grupo HopAholic, de São Paulo, organizam anualmente, em outubro, o Brazil
Swing Out Extravaganza (BSOE), ora
no Rio (2011), ora em Sampa (2012),
com o apoio do Rio Hoppers. E este
ano o BSOE será novamente no Rio,
trazendo grandes nomes internacionais
para workshops e apresentações. Nesta terceira edição já estão confirmadas
as presenças dos professores Kevin St
Laurent e Jo Hoffberg, além de uma
lenda viva do lindy, Dawn Hampton,
em plena atividade aos 84 anos.
O espaço aberto no programa para
a apresentação de dança a dois evidencia o potencial da dança de salão como
espetáculo. Não à toa, o quadro Dança
dos Famosos tem a maior audiência no
Programa do Faustão, o que o SBT tenta repetir com a inauguração em junho
de um quadro de concurso de dança.
Ver casais dançando sempre atrai

atenção. Isso pode mexer com o ego
de alguns artistas da atração principal.
Cantores como Elymar Santos e Agnoldo Timóteo, por exemplo, deixam claro
para seus contratantes que não querem
pista de dança em seus shows. Aliás,
como terá se sentido o líder da banda
quando Fátima virou-se e falou: “dá pra
tocar alguma coisinha aí pra facilitar a
aula?”.
________________________
8Apresentaram-se no programa da Fátima Bernardes: Cinthia Santos; Denise
Serpa; Gabriela Borges; Jorge Oliveira;
Luana Perrota; Luiz Claudio Martins;
Marina Valladão; Francisco Nogueira
(grupo HopAholics de SP)
8Acesse o site do JFD para ler o complemento desta matéria, com os links
do programa e detalhes sobre o Brazil
Swing Out Extravaganza
(brasilswingout.com.br).

Faustão apresenta ao público os professores que irão
atuar na décina edição da Dança dos Famosos
A décima edição do quadro de maior
audiência do Domingão do Faustão,
da Rede Globo, foi lançada no domingo dia 19 de maio, quando os artistas conheceram os profissionais da
dança que lhe farão par.
Diferentemente das edições anteriores, a emissora não só divulgou previamente os nomes dos participantes
como fez chamadas com alguns deles
e até uma vinheta de abertura com a
presença de sessenta ex-participantes,
em claro sinal de que não vai deixar o
concurso de dança do SBT interferir
com a audiência da atração. A competição
acontecerá de junho até setembro.
A seguir, os nomes dos famosos e seus
respectivos professores, seguindo a ordem
da imagem desta matéria: (1) Ana Beatriz
Barros (com Rodrigo Ramalho, da Academia Ramalhos, na Barra da Tijuca, Rio) ;
(2) Cacau Protázio (com Rodrigo Picanço,

montagem com fotos divulgação Rede Globo

2

1

7

8

9

da Escola de Dança Jaime Arôxa); (3) Edilson (com a dançarina Lidiane Rodrigues);
(4) Carol Castro (com Leandro Azevedo,
da academia de mesmo nome, na Ilha do
Governador, Rio, e campeão da edição de
2006, com Juliana Dindone); (5) Daniel
Boaventura (com a dançarina Juliana Valcézia); (6) Klebber Toledo (com a dançarina Ivi Pizzott); (7) Bia Seidi (com Edson

3

4

10
Almeida, do Espaço Filhos da Dança, SP, e
também bailarino do Zorra Total); (8) Bruna Marquezine (com o Átila Amaral, presentemente no corpo de baile do Zorra Total); (9) Tiago Abravanel (com a dançarina
Ana Paula Guedes); (10) Gusttavo Lima
(com a dançarina Ana Flávia Simões); (11)
Adriano Garib (com a dançarina Aline Ricardo); (12) Luana Piovani (com Wagner

5
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12

Santos, do corpo de baile do Zorra Total).
8Você se lembra que casais venceram as
edições anteriores do quadro Dança dos
Famosos? Refresque sua memória acessando o complemento desta matéria em
nosso site, www.jornalfalandodedanca.
com.br. Lá você também encontrará mais
fotos e vídeos deste assunto.
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Entrevista

Yolanda Braconnot: a luta
para salvar a AAVI
Dia 08/05/13 uma pequena assembleia seguida de coquetel comemorou os 63 anos de fundação da Associação
Atlética Vila Isabel. Durante esses anos, o clube foi uma
referência no bairro, suas equipes esportivas se destacavam em campeonatos, e esteve intimamente ligado à história do bairro que lhe dá o nome. Hoje o bairro cresce
vertiginosamente e o clube é um dos poucos locais ainda
disponíveis para grandes encontros culturais.
O Vila, porém, periga acabar. Além de enfrentar as dificuldades financeiras para se manter, pelas quais estão
passando os grandes clubes, com raríssimas exceções, a
AAVI teve seus terrenos arrematados em leilão, para dar
lugar a mais um grande empreendimento imobiliário no
bairro. A perseverança de sua presidente e a dedicação da
atual diretoria, porém, conseguiram encontrar uma saída
para impedir a demolição do clube. É sobre essa luta que
Yolanda nos fala nesta entrevista.
Leonor Costa

Sua gestão foi marcada
por muita luta para preservar a AAVI, que teve
seus terrenos arrematados
em leilão para saldar dívidas cobradas judicialmente. Como foi isso? Legalmente, como está a situação do
clube?
As dívidas que geraram os leilões foram na área cível
(uma janela que caiu em 2004 e uma dívida do clube com
um diretor contraída em 2000). Dois dos três terrenos que
compõem as instalações do clube foram leiloados e arrematados: um leilão em 2009 e outro em 2010. Quando
voltei à presidência do clube, em setembro de 2011, quase
ninguém acreditava na possibilidade de mantermos o clube. Eu costumo dizer que, felizmente, não me deixei contaminar pelo pessimismo geral e abri três frentes de ação:
na área da justiça, na área política e na religiosa, pedindo
muita ajuda e proteção a São Jorge. Na área da justiça conseguimos nestes dois anos cassar os mandados de imissão
na posse, conseguidos pelos arrematantes. Infelizmente,
nesta área jurídica, não podemos hoje fazer mais nada,
além de retardar a posse dos terrenos. Na área política,
consegui, em fevereiro de 2012, ser
recebida pelo prefeito Eduardo Paes
que, no dia 5 de março do mesmo
ano, assinou o Decreto 35.186 que
estabelece a utilidade pública de
nossos endereços, para fins de desapropriação. Esta é hoje a nossa
única chance de salvar a AAVI.
Neste momento estamos acompanhando e tentando apressar o processo de desapropriação. Os arrematantes sabem que não poderão
construir nenhum empreendimento
em nosso espaço e, sendo assim, o
que desejam é o ressarcimento do
que pagaram nos leilões.

Aragão, diretor do JFD, e a diretoria da AAVI, na comemoração dos 63 anos do clube. Sentados:
Dinoel Sant’Anna (presidente do Conselho Deliberativo) e Araken Martins, grande benemérito
e fundador do clube, em 1950. Em pé: Aragão, Lula (VP Esportes), Lúcia Helena (VP Social),
Yolanda Braconnot (Presidente da Diretoria Administrativa), Dida (Vice-presidente da Diretoria
Administrativa e VP de Patrimônio) e Valter Duarte (Presidente do Conselho Fiscal).

Por que a preservação do clube é
importante para o bairro?
Além de ser, hoje, um dos poucos
espaços ainda existente no bairro
para atividades esportivas e sociais

de grande porte, há o aspecto histórico e social. A atividade social do clube em décadas passadas foi muito importante para os moradores de Vila Isabel. Pessoas se conheciam aqui, casavam aqui, traziam seus filhos para praticar
esportes aqui, suas filhas debutavam aqui. Ainda hoje é
muito comum encontrar pessoas que estudaram no clube
(aqui funcionava um maternal e um jardim de infância). O
clube permite a integração de pessoas de diferentes idades
e interesses, com seus eventos culturais, sociais e desportivos, muitos sequer pegam condução. Temos serviços relevantes para a comunidade, como posto em campanhas
de vacinação e zona eleitoral, além de oferecer atividades
gratuitas em projetos sociais, como os projetos Viver Melhor e Suderj 2016.
Qual sua estratégia para que o clube seja autossustentável, já que é notória a crise nos clubes com a baixa
arrecadação da contribuição associativa?
Realmente não conseguiríamos sobreviver apenas com a
contribuição de mensalidade de sócios. Precisamos cada
vez mais nos reinventarmos. Na AAVI fazemos parceria
para realização de grandes eventos, como o do Celebrare,
dia 25 de maio, e diversos shows com artistas e grupos de
renome.
Que atividades o clube oferece aos associados?
Piscina, sauna, aula de dança de salão, natação, hidroginástica, ballet, jazz, sapateado, alongamento, tai chi chuan,
judô, jusjitsu, escolinha de futsal. Os sócios têm desconto
em todas as atividades.
E para quem gosta de dançar, como está a programação?
Temos programação para todos os gostos. Às sextas temos
o Botequim do Noel, com o Grupo Luminoszidade, a partir das 21h. Aos sábados temos os bailes de dança de salão,
das 18h30 às 22h30. Aos domingos temos nosso almoço
dançante com música ao vivo, das 13 às 17h. No segundo
sábado do mês temos o Flashback in Vila e, no terceiro
sábado, teremos, a partir de julho, o Vila Black Charme.
Mais alguma declaração?
É um grande prazer fazer parte desta edição do Falando de
Dança, que é um veículo importantíssimo para os amantes
da dança.

Pé de valsa

Minha vida por um extintor
Uma vez por mês coordeno oito dançarinos para o serviço de personal dancers em
Por Elaine Reis
um tradicional clube de Belo Horizonte.
Chego com antecedência e anoto, por ordem de chegada,
o nome das belas senhoras associadas, para que eu possa
indicá-las aos dançarinos, sem preterir ninguém.
Nessa dia que vou relatar, mal tinha estacionado o carro e
o telefone celular registra uma chamada da minha empresa. Era um dos professores da casa, desesperado, dizendo:
“Um fiscal da prefeitura e outro do corpo de bombeiro
estão aqui na academia, dizendo que vão interditar tudo”.
Quase enfartei. Mas respirei fundo e pedi para conversar
com um dos fiscais ao telefone. O poder de coação do cidadão foi tão grande que ao final da conversa eu estava em
prantos. Liguei imediatamente para o meu sócio-marido,
pedindo-lhe que fosse direto para a empresa, já que eu não
poderia faltar ao meu compromisso.
Bem, este texto tem o intuito de avisar aos donos de espaços de dança, que ali realizam bailes e eventos, de que
nenhum lugar pode ser interditado se não oferecer risco
iminente ao público - o que não era o nosso caso e pelo

que nossa empresa não foi interditada. O fiscal tem a obrigação de notificar o estabelecimento e este tem o dever de
cumprir, dentro do prazo estipulado, as medidas de segurança determinadas.
Estas linhas são um desabafo, pois, após vinte e dois
anos de existência, cumprindo todas as obrigações fiscais,
sanitárias, etc., e com certidão negativa emitida por todos
os órgãos (municipal, estadual e federal), achei um absurdo a forma como fomos tratados. Nós, microempresários,
somos responsáveis por milhares de empregos em nosso
país e não somos tratados dignamente por muitas instituições.
Resumindo, tive que pagar a um engenheiro por um
laudo de segurança. Não preciso dizer da dificuldade de
pagar este projeto, para no final das contas termos que colocar apenas mais um extintor de incêndio e três lâmpadas de emergência. Tivemos também que fazer um seguro
contra terceiros, mais uma despesa anual.
Mas o prazo dado para providenciar o laudo foi de UM
dia, e o do seguro contra terceiros foi de sete dias corridos. E isto tudo aconteceu na quarta-feira que antecedia a

Semana Santa,
que covardia!
Concordo
com a fiscalização, sobretudo depois que
vimos as consequências trágicas do incêndio na boate da
cidade de Santa Maria. Aliás, na verdade, a fiscalização
deveria existir sempre. Mas dar prazo de vinte e quatro
horas? Em véspera de feriado?
Enfim, tudo providenciado, podemos dizer aos nossos
alunos e convidados que nossa academia está dentro de
todas as normas de segurança exigidas pela legislação.
Assim, vocês podem dançar em nossos bailes com toda
traquilidade. E observem se esta garantia está nos espaços
públicos que frequentam, pois isto é o seu direito. Depois
que uma tragédia acontece não adianta “chorar o leite
derrramado”.
______________
Elaine Reis é professora de danças de salão e proprietária
da Academia Pé de Valsa, em BH.
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Perfil

Elis de Jesus
Pós-graduada, professora, dançarina e coreógrafa, Elis
de Jesus faz questão de mencionar todos os mestres de
dança responsáveis pela sua formação profissional, tanto
no conhecimento prático quanto teórico. Na ordem, foram: Renata Peçanha (zouk), Chris Brasil (salsa), Amanda Mendes (também salsa), Washington Cardoso (jazz),
Stelinha Cardoso (dança de salão), Bruno Barros (dança
de salão), Álvaro Reys (montagem coreográfica), Rachel
Mesquita (montagem coreográfica), Geórgia Killer (jazz),
Fabrícia Ribeiro (ballet), Andrea H. (ballet) e Carlos Bolacha (samba). São anos de estudo e dedicação, sem data
para terminar. “Minha filosofia profissional é simples: um
professor nunca pode deixar de ser aluno”, comenta Elis,
que investe atualmente em seus estudos universitários,
com duas monografias publicadas sobre zouk.
Sua passagem pelo continente africano, onde chegou a
ministrar aulas de zouk brasileiro, contribuiu para aprofundar sua última pesquisa, sobre a influência do zouk
africano no zouk carioca. E vice-e-versa: em artigo para
a edição de fevereiro do Jornal Falando de Dança, Elis relatou que a diversidade cultural dos artistas do zouk e sua
integração fazem com que as várias formas de se dançar o
ritmo interajam e transcendam fronteiras.
Formada na pós-graduação de preparação corporal nas
artes cênicas pela Faculdade Angel Vianna, e bolsista e
professora apoio de jazz e ballet da Escola de dança “jazz
Carlota Portella”, Elis divide seu tempo entre os estudos,
participações artísticas e trabalhos como professora de
dança. Além das aulas regulares na academia HM4, no

Humaitá, Elis ministra aulas particulares (“inclusive para
grupos de turistas, como no Carnaval deste ano, em que
apareci em matéria nas emissoras Record e CNT”) e se
dedica a projetos sociais, como o projeto social Alvinho’s
Dance, no qual ministra aulas de zouk. Aliás, um de seus
trabalhos coreográficos com as crianças do projeto de Alvaro Reys e Rachel Mesquita está inscrito para a Mostra
Coreográfica Infantojuvenil do 3º Prêmio Cultura da Dança de Salão, no Museu Histórico do Exército.
É com entusiasmo que Elis também cita um projeto que
criou, o “Aluno-artista”. “Seus integrantes estão em turnê, com agenda lotada. Participaram recentemente de um
flashmob internacional de zouk e se preparam para a abertura da Copa das Confederações, da FIFA Brasil 2013, e
da abertura das Olimpíadas Rio 2016”, informa Elis, que
comenta sobre os trabalhos com os alunos do projeto: “durante as aulas é uma energia fora do comum, com muitas
brincadeiras, técnicas, ensaios e também incentivo para
que o aluno descubra seu lado criador, ou seja, um aluno
cocriativo, pois, além de seguir os comandos da professora, tem a liberdade de expor a sua opinião e de criar
elementos durante a aula”.
Encerrando as declarações para esta seção, Elis aproveita para convidar os leitores do Jornal Falando de Dança a
vir conhecer seu trabalho e comemorar com ela seu aniversário, dia 28 de junho.
Serviço:
Elis de Jesus | tel. 9675-6924 | facebook e email: elisdeje-

susversatil@hotmail.com.
8Aulas particulares, todos os
níveis (samba de gafieira, zouk,
forró, salsa, swing, bolero e samba no pé).
8Aulas regulares na Academia
HM4, Humaitá, a saber:
(1) dança de salão iniciante (samba, bolero e soltinho) ter/qui,
17h10 ou sábados, 9h; (2) zouk
iniciante, às ter/qui, 16h20; (3)
zouk iniciante e intermediário
às seg, 21h; (4) Aula-baile toda
última segunda-feira do mês, na
Academia HM4 (zouk + samba), das 21 às 22h30.
Especial:
Aniversário da profª Elis de Jesus
Sexta, 28 de junho, 19h30 às 22h30
Sonorização: dj Fábio Araújo
Apresentações:
Elis de Jesus, Alvinho’s Dance e alunos HM4.
Local: Academia HM4 | R. Maria Eugênia, 13A (esquina
com Rua Humaitá)
Convite limitado e antecipado: R$ 15,00*
*Inclui comida e bebida liberadas (mesa de frios, docinhos, bolo, água, suco e refrigerante). Locais de venda:
Lapa | Humaitá | Copacabana | Jardim Botânico (telefone
para combinar)

A dança de salão no cinema

Cineasta e dançarina da Nova Zelândia,
Rowena Baines estreia documentário
“Favela Beat”
O filme ainda não tem data para ser exibido
comercialmente, pois a cineasta pretende inscrevê-lo em festivais internacionais. No entanto
ela voltou ao Brasil este ano para mostrar o
trabalho a convidados e moradores da comunidade onde foram feitas as tomadas. Marco
Antonio Perna esteve presente à exibição e enviou-nos o texto que se segue.
Samba e Batuque no
Escurinho do Cinema
Domingo, 12 de maio de 2013,
fui ao lançamento do documentário Favela Beat (Batuque da
Favela) no morro do Cantagalo,
Marco Antonio
entre Copacabana e Ipanema. A
Perna
première foi no Bar Gilda, no alto do morro. E
eu quase morri! De cansaço, subindo o morro a
pé. Tenho que voltar a dançar...
Como ex-morador de Copacabana por décadas, mesmo sabendo da pacificação e da real
calma do morro, a ideia de subir ainda mexia
com lembranças de medos passados. Na década
de 1970 subia-se a ladeira da Rua Saint Roman
sem nenhum problema, lembro-me de passar
por ela na época. Mas, já na década de 1980, não
se podia nem pensar em fazer isso. Os moradores viviam a lei do silêncio. Morador de uma
comunidade não podia entrar em outra. Hoje,
outras comunidades, mesmo pacificadas, ainda
têm tiroteios e lei do silêncio, mas apesar de ter
sido um dos morros mais violentos da Zona Sul

do Rio o Cantagalo vive novos tempos.
Foi nessa nova fase que a cineasta e fotógrafa (de dança) neozelandeza Rowena Baines
foi apresentada à comunidade do Cantagalo, em
2012, pelo dançarino Patrick Carvalho. Rowena
é apaixonada pela nossa cultura, especialmente
por samba e lambada-zouk. Aliás, foi a lambada-zouk, que ela conheceu na Nova Zelândia,
que motivou seu interesse pelo Brasil e sua primeira visita há dez anos. Desde então vem regularmente e fala nosso idioma fluentemente.
Com todo esse histórico de vida e a interação
com a nossa dança de salão, ficou fácil para Rowena conhecer toda a vida cultural da comunidade e selecionar o que era realmente importante para seu documentário. Rowena tem o olhar
do fotógrafo profissional e prova na filmagem e
edição das imagens que tem também o olhar do
cineasta. O resultado é um trabalho magnífico
que nos faz rir, emocionar e ficar ligado durante
toda a exibição (documentário não precisa ser
monótono e Rowena prova isso). Ela explica
que via reportagens e filmes sobre comunidades, falando do tráfico, tiroteios e outras coisas,
com isso sentiu a necessidade de mostrar toda a
cultura positiva que conheceu nesses dez anos
de vindas ao Brasil e a comunidade do Cantagalo foi perfeita para isso.
O documentário surgiu como trabalho acadêmico de mestrado. Rowena precisava fazer
um meia-metragem de pelo menos 25 minutos,
além da dissertação. Mas o projeto do docu-

mentário deu tão certo que Rowena não pensou
duas vezes em aumentar a duração e até o final
deste ano pretende finalizar o Favela Beat como
longa-metragem e apresentar nossa cultura em
festivais de cinema pelo mundo. O título do trabalho acadêmico apresentado este ano na Universidade de Otago, Nova Zelândia, foi ”Samba
and the Afro-Brazilian Favela Communities”.
Favela Beat entra nos salões de bailes populares de dança de salão para mostrar pessoas comuns e seus dramas cotidianos. Do baile sobe o
morro e passeia por seus becos e vielas: mostra
a inocência das crianças dançando funk, a roda
de samba do povo e dos medalhões, a ginga do
samba do malandro carioca na personificação
do Zé Pilintra, participa dos ensaios de bateria
de escola de samba, mostra a agilidade do jogo
da capoeira e os passos elaborados do samba de
gafieira em projetos sociais, para, então, descer
o morro e vislumbrar o carnaval. Mas, se as histórias do presente estão lá, estão também as do
passado, contadas por quem vivenciou ou escutou dos mais velhos e repassa aos mais jovens
todas as dificuldades e glórias passadas. Favela
Beat percorre o caminho trilhado por Rowena,
que adentrou o baile e dele seguiu ao samba e
depois ao carnaval e ao morro. É a rara visão
de um cineasta sobre a dança de salão presente
no samba e nas comunidades. A dança de salão
raramente é abordada em documentários sobre
samba e carnaval.
Em metade de uma hora Favela Beat resume a

nata da cultura musical e de dança do Rio de Janeiro. No caso, a cultura proveniente do povo,
dos morros, do asfalto e dos salões cariocas.
Já ia esquecendo. Após a première tivemos
apresentações de vários grupos, dançarinos e
cantores que participaram do filme. Um “must”
a parte. E melhor do que ficar falando da première é vocês verem mais informações, fotos,
artigos do Blog Falando de Dança e endereços
oficiais do documentário no link:
www.dancadesalao.com/favelabeat.php
_____________
Marco Antonio Perna é editor do site Agenda da
Dança de Salão Brasileira (www.dancadesalao.
com)

A MELHOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE TERÇA A DOMINGO

3
7
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Consulte nosso site: www.churrascariagaucha.com.br - fale conosco: gaucha114@hotmail.com

anos de

tradição

TERÇA

DANÇANTE

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

Helênico Atlético Clube
Rua Itapiru 1305 - Rio Comprido - tel. 2502-1694
email helenicoeventos@gmail.com

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

01/06
08/06
15/06
22/06
29/06

BRASIL SHOW
OS DEVANEIOS
RIO BALANÇO
SWING CARIOCA
NOVOS TEMPOS

DESTAQUE DO MÊS:

BAILE CAIPIRA
APOIO:

SÁB | 29 JUN
BANDA
NOVOS TEMPOS

Traje caipira não obrigatório

Baile do Nelson e Delfina Baile do Nelson e Delfina
AGORA TAMBÉM NO

MACKENZIE
SEG | 18 ÀS 22H
EM JUNHO
03 - OS DEVANEIOS
10 - NOVOS TEMPOS
17 - OS DEVANEIOS
24 - NOVOS TEMPOS

INGR: R$ 12 C/DIREITO A UMA CARTELA DE BINGO
MESA GRÁTIS
RUA DIAS DA CRUZ 561
MÉIER

ARTE / APOIO

Contatos:
(21) 3274-2380 | 9623-8985 (Delfina) - 9174-9240 (Nelson)

ASPOM
DOM | 18H

INGR: R$ 12 C/DIREITO A UMA CARTELA DE BINGO
MESA GRÁTIS - ESTACIONAMENTO
R. D. HELDER CÂMARA 8484

ARTE / APOIO

EM JUNHO:

02 - BRASIL SHOW
09 - OS DEVANEIOS
16 - NOVOS TEMPOS
23 - PARATODOS
30 - NOVOS TEMPOS

Contatos:
(21) 3274-2380 | 9623-8985 (Delfina) - 9174-9240 (Nelson)

Casa Elandre
Rua Alcina 107, Madureira - Inf. 9362-0190

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

TODA QUINTA, ÀS 18H - MESAS GRÁTIS!

EM JUNHO:
DIA 06 - BANDA RESUMO
DIA 13 - CONJUNTO AEROPORTO
DIA 20 - BANDA NOVOS TEMPOS
DIA 27 - CONJUNTO OS DEVANEIOS

Niterói & São Gonçalo

AGORA TAMBÉM JAZZ E BALLET

Escola de Dança Reinaldo Gonçalves
NOVAS TURMAS - DANÇA DE SALÃO - INSCRIÇÕES ABERTAS

UNIDADE NITERÓI: 2ª & 4ª f. a partir das 17h - sábado a partir das 13h
www.reinaldogoncalves.xpg.com.br

BOLERO - SAMBA - FORRÓ - SOLTINHO (FOXTROT NACIONAL) - TANGO - LAMBADA - ZOUK - SALSA

Academia de Dança Conceição da Bahia
Turmas iniciantes | Forró às segundas
Em junho: forró pé de serra
Lazer: Sítio Bumerangue, Conservatória e Raposo

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

Alvaro’s Dance

D
AVID THEODOR
Certificado pelo Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro (1º CQID)

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

Dir.: Álvaro Reys

9299-4078 | 8263-7696 | 7272-6211 | david_tsc@hotmail.com
www.davidtheod or.com

2547-0861

Informações:

MANHÃ | TARDE | NOITE - AULAS INDIVIDUAIS OU EM GRUPO
(PREÇO ESPECIAL PARA GRUPOS)
COREOGRAFIAS PARA CASAMENTOS E 15 ANOS

R. Barata Ribeiro 271, sobrado - Copacabana - RJ

S
TURMA
| NOITE
E
D
R
A
|T
S
MANHÃ
MANAI
E
S
S
E
BAIL
R. HADDOCK LOBO, 79 - SOBRADO - TEL. 2273-4346 / 7869-6874
caiomonatte@caiomonatte.net
arte

“E que seja perdido o único dia em que não se dançou”
FREGUESIA:
CURICICA:
CENTRO:
BARRA:

SEGUNDAS 18 & 19H30
Toda
t
u
rm s as
QUARTAS 19H & 20H30
1h3 as co
0 de m
TER/QUI 17H30 - 18H30 - 19H30
aula
SÁBADOS 16H

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

Academia Amigos da Dança
DANÇA DE SALÃO - Turmas e aulas particulares
Coreografias para 15 anos, casamentos e outros
Aluga-se horário para aulas, ensaios e eventos
Sala espelhada com 40m2, som, tv e ar condicionado

DANÇA DE
SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

PROMOÇÃO

60%

Com este: uma aula grátis e
isenção de matrícula

Direção
Prof.
Marcos
Teixeira

DESCONTO PARA
ALUNOS NOVOS

Rua Xavier da Silveira, 45 - sala 209 - Copacabana

tel. 3145-6809 / 3585-6809 / 9738-7214

DANÇA DE SALÃO Costa Verde e Z. Oeste

CASA DE DANÇA SÉRGIO CASTRO

Fabiano Silva

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

Aula particular, grupos e personal dancer

(21) 7723-0745 id 645*15492

ARTE

AULAS REGULARES | horários matinais e vespertinos

PROFESSORES: SÉRGIO CASTRO, ANA CASTRO & LÉO MORENO

Facebook wfffabiano@hotmail.com

Dança de Salão
Bolero
Samba
Forró

DIREÇÃO: PROF. SÉRGIO CASTRO

SAMBA às 4ªs - 20:30 às 21:30h
TANGO aos sábados - 15 às 16h
(prof. Simão e Rosângela)

Soltinho
Tango
Salsa
Zouk

RITMOS QUENTES* às 5ªs - 18:30 às 20:30h
*FORRÓ, SALSA E ZOUK
OFICINA DE DANÇA* sábados - 18 às 20h
* INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO

Aulas práticas, individuais ou
grupo, de segunda a sábado

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

BAILINHO DE PRÁTICA: LIGUE PARA INFORMAÇÃO

CONVÊNIO COM APPAI E ASSIST

Inf. 8442-2178 (Ivan Sanna)

Rua Quiririm, 1523 casa 5Vila Valqueire - RJ

INF.: (21) 3 3 9 0 - 9 6 5 0 / 8 6 2 6 - 5 3 4 0
casadedanca sergiocastro@yahoo.com.br

Parte integrante do Jornal Falando de Dança - pág. 10 - ed. 69 - JUNHO / 2013 - Para anunciar aqui, ligue (21) 9202-6073 / 2551-3334

Em Niterói: Av. Amaral Peixoto 36 s/415 - Galeria Paz - Centro Inf. (21) 3186-3151 / 9741-8373
reinaldo.goncalves2004@ig.com.br
Em São Gonçalo: R. Nilo Peçanha 320 - Centro
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Não se preocupe:
Adalberto Marinho,
personal dancer e
prof. de teoria musical,
busca sua dama e
a leva em casa!
Inf. 8336-1523 / 3381-1721

JUN

ANIVERSÁRIO DA PROF. LENA
& SEU FILHO MARQUINHOS
ANIMADO PELA BANDA

NOVOS TEMPOS

CLUBE DOS SUBTENENTES SARGENTOS DA VILA MILITAR
ENTRADA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 1462
CONTATO: 2401-2455 / 7644-4291 / 6916-1300

GRÊMIO RECREATIVO VERA CRUZ
Rua Frei Henrique, 46 - Abolição - Tel: (21) 2594-0633

SÁBADO BAILE DE ANIVERSÁRIO

27
JULHO

às 19:00h

Realização:
Prof.ª Nice
Machado

ACADEMIA DE
DANÇA DE SALÃO

ANIMADO PELA BANDA

PARATODOS

Traje
Esporte Fino

MESA GRÁTIS
ENTRADA R$ 12,00

Informações:
21 2229-1023
21 9152-9468
21 9457-7027

curta nossa página no facebook e nos acompanhe
www.facebook.com/dancanice

AGORA NO BARRA WORLD

DAS 8 ÀS 23H

SOCIEDADE BENEFICENTE HELÊNICA
“ACRÓPOLIS”
Desde1953

Rua Dark de Mattos, 46 | Higienópolis | Rio

TODA SEXTA!
JUNHO / 20
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dança de salão
salsa | zouk | forró
dança do ventre
Shopping Barra World
Setor Inglaterra | sala 201A

Av Alfredo Baltazar Silveira, 580

academiadedancaleandroaragao@gmail.com

3228-8439
9726-7589
Leandro Aragão

DANÇAS GREGAS
Aulas aos sábados de tarde
Apresentações em eventos

t. (21) 9479-7229 (Dafni) | 9202-6073 (Aragão)

RIO SAMPA

RODOVIA PRES. DUTRA KM 177 - N. IGUAÇU

INF. 2667-4662

Clube Casa da Vila da Feira
Leny Calassara e Denis Pio

SÁB | 03 AGO | 20h

apresentam

Branco
Dourado

Convite antecipado R$ 25 (no dia, R$ 30)

9952-3210 / 7855-8383

BANDA PARATODOS

traje esporte fino

(a 100 metros da Igreja dos Capuchinhos)

R. Monsenhor Felix 366
apresenta

SEX - 19 JUL
INÍCIO 19:30h

BAILE DO AMIGO
BANDA

NOVOS TEMPOS

L

2013

BRASI

apoio:

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

PRÊMIO CULTURA DA
DANÇA DE
SALÃO

ED. 2013

iStockPhotos | Jornal Falando de Dança

Traje esporte fino

breu
ngela A

ação A

Realiz

SÁB

13JUL
coreográfica infantil

no FORTE COPACABANA

18h - entrada franca

baile da premiação
em homenagem

ao DIA DO DANÇARINO

Helênico Atlético Clube
Banda Novos Tempos

ANIVERSÁRIO DA

SEX

07

GLORINHA

Banda Pérolas (completa)
Djs convidados

JU0NH
2

ARTE
APOIO

Trofeu
Casal

20

31 AGO
SÁBADO
21h

Irajá Atlético Clube

Dança de Salão

R. Monsenhor Felix 366 - Irajá

Infantojuvenil

Apoio:

copatrocínio

SEXTAS BY GLORINHA

Annibal e Elza
“Casal 20”
realizarão seu
35º Baile Especial
com entrega de
Troféu Casal 20
seguido de coquetel
no salão nobre da
Associação dos
Empregados no Comércio
com conjunto Aeroporto

SEX | 09 AGO | 19h30

Homenagem aos
profissionais que
perpetuam esta arte
transmitindo-a às
novas gerações

Grande baile em homenagem ao

DIA
DIA DOS
DOS PAIS
PAIS
com a banda

Aragão: 9202-6073 / 2551-334 * Valdeci: 7897-7969 / 8179-5710
http://premioculturadadancadesalao.blogspot.com.br
Realização:

ESTREIA

QUINZENALMENTE, A PARTIR DE 21 JUN

Tema deste ano:

Abertura do salão às 13h com dj Elcio
Ingresso: R$ 30,00

EVENTOS

R$ 20,00
convite antecipado
com reserva de mesa
(21) 7154-7239

Av. Rio Branco, 120 - 2º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ

mostra

SÁB20JUL

Informe-se:
(21) 9202-6073

Praça Tiradentes, 79/81 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
tel. 2222-4453 / 2232-1149
convida

IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE

distr. interna | mantenha a cidade limpa

arte/apoio: Jornal Falando de Dança

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

ANÚNCIO NO JFD
BANNER NO SITE/FACE
5 MIL PANFLETOS DA
MESMA ARTE (90G)

Realização:
Amiga Angela Abreu
Apoio:

OS DEVANEIOS
DEVANEIOS
OS
SORTEIO DO PAI DO ANO
Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

Traje Esporte fino | Distribuição interna | Mantenha a cidade limpa

Inf. e reservas:

Promoção 3 em 1
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com destaques da
dança de salão 2012

DISTRIBUIÇÃO INTERNA | MANTENHA A CIDADEE LIMPAR | IFAIXA ETÁRIA 18 ANOS

divulgação interna | mantenha a cidade limpa

Grande
Baile do
&

www.jornalfalandodedanca.com.br
ISSN 2237-468X
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Circulando especial
cobertura fotográfica de André Lima e Leonor Costa

2

Werley Gomes e Liana
Mendes, professores
em Cabo Frio (RJ)
vencem o Arnold
Classic Brasil

1

3
(1) Werley Gomes e Liana Mendes (Cia de Dança
Nossa Arte, Cabo Frio, RJ) recebem a premiação
(troféus e dinheiro) de Carlinhos de Jesus. (2) Os segundos colocados, Diego Maia e Barbara Rodrigues
(profs. referência em salsa, de São Paulo) recebem
a premiação de Rodnei, da Capézio. (3) Kilve Costa
premia os profs. de Porto Alegre (RS), Tracy Freitas (Clube da Dança) e Matheus de Souza (Escola
Mauá). (4) Patrick Carvalho premia os irmãos Marcos Vinicius e Camila Caroline, mineiros estabelecidos no Rio e integrantes da Cia de Dança Jaime
Arôxa, que obtiveram a terceira colocação.

4

1

2

3

(1) Os quatro casais finalisttas são de Cabo Frio,
Rio, São Paulo e Porto Alegre. (2) Mídia da dança registrando o evento: Jornal Falando de Dança
(RJ) e sites Dance a Dois (RJ) e Baila Mundo
(SP). Público de dança de salão (sentado) e passantes atraídos pela curiosidade: a dança de salão
brasileira em evento internacional.

1

4

2

5

6

3

Os demais competidores foram: (1) Josi Souza e Lucas Caderusso , da Cia
Carlinhos de Jesus; (2) Cristine e Bruno Franchi, da Casa da Dança, em
Campinas (SP); (3) Larissa Oliveira e Arthur Mendes (Cia Carlinhos de
Jesus); (4) Tais Jardim e Kristian Giovanney, do Núcleo de Dança Kristian
Giovanney (Araruama, RJ); (5) Rafael Portilho e Jady Teixeira Gomes
(Escola Carioca de Dança, Rio) (6) Amanda Mendes e Ronald Passos (Cia
C. Jesus); (7) Maurício de Souza e Adriana Teixeira (C. D. Alex de Carvalho, Rio); (8) Fábio Pergentino e Daniela Wergles (Cia de Dança Alex de
Carvalho); (9) William Morais e Ana Helena del Grossi (Casa de Dança
Tatiana Asinelli, Curitiba, PR); (10) Naldir e Nete Vieira, professores de
dança do Pará, estabelecidos no Rio.

1

7
10

9

2

3

8

2
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(JFD) Haverá outra edição no próximo ano?
Já tem alguma ideia a respeito?
(CJ) As idéias são muitas, principalmente no
sentido de agregar um número grande de apoios,
participação e parcerias. Sim, vamos ter a 2a
edição, com certeza.
(JFD) O que os organizadores do Arnold
Classic acharam da competição de dança?
(CJ) Gostaram muito e acreditam que na segunda edição ficará melhor ainda. Confesso que esperavam uma participação maior de público.

(1) Carlinhos de Jesus e a equipe da organização (da esquerda para a direita: Andrea, Charles, Rachel, Carlinhos, Rachelzinha, Alex de Carvalho, Tatiana e Chris Brasil. (2) Equipe de
jurados da competição, com Carlinhos de Jesus: da esquerda para a direita, Erico Rodrigo, Giuli Kimura, Carlinhos de Jesus, Kelly Reis, Caio Nunes, Valdeci de Souza, Isnard Manso
e Patricia Amaya. Abaixo, apresentações de Carlinhos de Jesus e Vanessa Nascimento (1); Valdeci de Souza e Cristina Ramos (2); Giuli Kimura e Kiko Fernandes (3); e Cia Carlinhos
de Jesus (4). Na foto (5), Leonor e Aragão (JFD) com equipe e jurados do Arnold Classic.

1

No meio de tanta gente “bombada”, o povo da
dança de salão que compareceu ao Centro de
Convenções SulAmérica, dias 26, 27 e 28/04,
para o evento Arnold Classic Brasil, parecia peixe fora d’água. Mas, graças à excelente organização (e carisma) de Carlinhos de Jesus, os passantes deixaram de lado os stands de vitaminas
e acessórios de fisiculturismo e se juntaram ao
público amante da dança para assistir à competição de dança de salão ali realizada.
Foram catorze casais encarando o desafio de
participar de uma competição que exigia domínio de vários ritmos, sem tempo para troca de
figurino e com sorteio de músicas feito na hora,
priorizando o improviso. Ficou evidente que a
especialização de alguns casais, com carreira
concentrada em um ritmo específico, como forró
ou salsa, mostrou-se um desafio a mais a transpor: percebia-se que movimentos típicos de um
ritmo eram usados com frequência em outros.
Mas, ao fim e ao cabo, todos ganharam, e
muito, com esta primeira edição do concurso.
Ganharam os casais, que adquiriram experiência
e valorizaram seus currículos. Ganharam os integrantes da equipe de organização, que adquiriram ainda mais profissionalismo na realização
de grandes eventos. Ganhou a dança de salão
brasileira, inserida em um evento de projeção
mundial.
Quanto a Carlinhos de Jesus, uma frase de
Leandro Andrade (Dance a Dois) no facebook
resume tudo: este é o cara, que colocou a dança
de salão brasileira dentro de um evento internacional.
A seguir, Carlinhos de Jesus responde ao Jornal Falando de Dança.

5

(JFD) O que você achou do concurso?
(CJ) Achei que poderia ter sido melhor. A princípio, cheguei a pensar em deixar a direção da
competição, pois as inscrições não aconteciam e
isto não seria nada bom para a imagem da dança
de salão no Rio de Janeiro. Junto a toda equipe,
grandes incentivadores e atuantes na organização, conseguimos as inscrições necessárias e a
competição foi um grande sucesso.
(JFD) Que mensagem você deixa àqueles que
desejarem participar da próxima edição?
(CJ)Acredito que um evento deste porte traz
para os participantes mais visibilidade, conhecimento e credibilidade à sua formação e amadurecimento profissional, pois trata-se de uma
competição séria e de padrões internacionais.
_______________________
8 Leia no site do JFD as entrevistas com os
competidores primeiros colocados no concurso.
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Circulando pelos eventos de apoiadores e patrocinadores
fotos Leonor Costa e Aragão, exceto as assinaladas em contrário
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(1) Aragão e Angela Abreu com Nelson e Delfina, promoters dos bailes das segundas do clube Mackenzie. (2) Dan e Nei, da Churrascaria Gaúcha. (3) Caio Nunes, presidente do Sindicato dos Profissionais da Dança do Rio de Janeiro, com a
banca de avaliadores e comissariado de arte para dança de salão, na prova para registro profissional de artista-dançarino, realizada em 27/04: da esquerda para a direita, Ana Romano, João Batista, Caio Nunes, Jaime José, Marcelo Chocolate
e Nice Machado. (4) Aragão e Caio Nunes, no Arnold Classic Brasil, no qual Caio atuou como jurado. (5) Parcifal e Vânia na estreia do baile Terças Democráticas, ao lado dos promoters do evento, Bruno Motta e Fabiano Brasil.
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Dia 10/05 Angela Abreu, grande colaboradora do Jornal Falando de Dança, nas zonas norte e oeste, realizou seu evento anual em homenagem às mães, com grande baile no Irajá Atlético Clube, ao som da banda Os Devaneios. Encontramos
lá muitos amigos, colaboradores e patrocinadores do JFD. (1) Angela Abreu e Samira, a Mãe do Ano sorteada em seu baile. Na sequência, a promoter com Leonor Costa (2), Andrea (3) e com Robson e Aragão (4). Na foto (5), Aragão com
o prof. Fabiano, de Itaguaí, e, na (6), com Bete e Alice Paixão. Lembrando que o baile de aniversário da Alice será dia 20/07, na Ascaer, Ilha do Governador.
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4
Depois do Baile das Mães by Angela Abreu (tirinha anterior), a equipe do JFD seguiu para o baile no Sport Club Anchieta, realizado pela academia de dança Verinha Reis & Filhas, em comemoração aos 65 anos de Verinha. Animado pelo
conjunto Os Devaneios, o evento teve apresentações de dança e homenagem da família Reis a personalidades da comunidade da dança de salão, como Leonor Costa (1), editora do JFD; Aragão (2), diretor do JFD; Annibal e Elza Casal 20 (3) e
Valdeci de Souza (4). Na sequência, Verinha, com a filha Dani, a neta e uma amiga (5) e com o irmão (6). Na última foto (7), Aragão e Nickchel, neto da Verinha Reis (filho da Michelle). Lembrando que o baile do Casal 20 será dia 31/08.
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(1) Prof. João Batista, orientador pedagógico do projeto Prêmio Cultura da Dança de Salão, treinando o
grupo de crianças da Escola Caxiense de Dança de
Salão (Escadas), que se apresentará na mostra coreográfica do Prêmio Cultura 2013. (2) Ensaio dos alunos
do projeto Alvinhos Dance (dir. Rachel Mesquita e
Alvaro Reys), que também se apresentarão na mostra
infantojuvenil do Proj. Prêmio Cultura da Dança de
Salão. (3) Profª Luciana Santos e amigos, no baile de
Verinha Reis. (4) Profª Rosangela Zaluar em seu baile
de aniversário, dia 07/05, recebendo Angela Abreu.
(5) Caio Monatte e os alunos homenageados no baile
dos 5 anos de seu espaço de dança, dia 26/04.

5

UNIDADE 1 (PRÓX. NORTE SHOPPING)
Av. D. Helder Câmara 5759, sobrado

Studio de Dança Marquinhos Copacabana

UNIDADE 2 (PRÓX. COND. ARENA PARK)
Av. D. Helder Câmara 6076, sobrado

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

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

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado

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

3899-7767 / 9752-2207 / 7706-0217 id 124*19127

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

Baile de prática GRÁTIS!
Toda 3ª quinta-feira do
mês, das 17h às 20h!
VENHA NOS CONHECER
DANÇAS DE SALÃO

Academia Luciana Santos

Av. Franklin Roosevelt 137 - Grupo 701-6

Inf. 2257-0867
ESPECIALIZADA NA 3ª IDADE
9986-7749
às 3ª / 5ª f. - 17 às 20h

TODOS OS RITMOS
Profª Luciana Santos

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

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

ANO 6 - Nº 69
JUNHO/2013

15

4

1

2

3

5

Dia 11/05 o Helênico Atlético Clube comemorou 37 anos de fundação e estivemos lá para registrar. (1) Angela Abreu com a presidente do Helênico, Gilka Campos, e Nivaldo Miranda, vice-presidente social. (2) Da esquerda para a direita,
Aragão com Doriso (vice-presidente do Helênico), Moraes (do Grupo Bom e Barato), Francisco e Luiz Cláudio (ambos do Alegria Zona Sul). (3) Aragão com Vera e Xavier. (4) Também presentes à comemoração do Helênico, as diretoras
do Clube dos Democráticos, com Paulo Henrique (presidente do Clube dos Democráticos), Valéria Barreiros e Aragão. (5) Aragão com Waldomiro Oliveira, retornando aos bailes.
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Dia 03/05 a equipe do JFD esteve na abertura oficial de mais uma academia de
dança de salão em Copacabana: o espaço Ziriguidum, dos sócios Jorge André
Argôlo, Rafaela Corado, Eromir Argôlo e Raphael Izidoro (todos na foto, com
Aragão ao centro). Lembrando que as coberturas fotográficas dos eventos aqui
registrados podem ser acessadas clicando-se na aba “fotos”, abaixo da logo de
nossa página eletrônica (www.jornalfalandodedanca.com.br). Curta também a
página oficial do JFD no face (www.facebook.com/jornalfalandodedanca).

1
7
10

E encerramos esta seção com fotos do casamento de Evando Santos e Teresa Barbosa, conforme noticiado na edição de abril do Jornal Falando de Dança. Os
noivos realizaram o enlace dia 1º de maio, em cerimônia budista seguida de buffet servido aos presentes. E dia 05/05 foi realizado um baile de dança de salão,
animado pelo dj Fábio Marques e com apresentação dos noivos coreografada pelo prof. Jonatam Camarim Silva. (1) Foto do acervo de Eduardo Arauju, mestre
de cerimônia do evento. Fotos 2 a 6, do acervo de Vivi Avila. (7) Foto do acervo de Wellington fotógrafo. (8) Jonatam com os noivos, em foto do acervo de
Daiene Fernandes. (9) Em foto do acervo do Jornal Falando de Dança, dj Fábio Marques (esq.) com o irmão Flávio Marques e amigas. (10) Em outra foto de
Leonor Costa, do Jornal Falando de Dança, Aragão com Marlene e Eli Peixoto, que observa o pedaço de gravata do noivo, arrematado por ele. A cobertura
fotográfica do JFD, do baile do dia 05/05, no Cículo Militar, já está disponibilizada no site do jornal. As demais fotos serão brevemente disponibilizadas por
Evanndo e Teresa e o link será divulgado no facebook.

MULTICONTÁBIL
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
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

Vá de van!

FOTÓGRAFO

www.impulsaolingerie.blogspot.com

Jornal Falando de Dança

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

André Lima

APROVEITE O ATACADO PARA OBTER

6988-7283

Segurança e conforto em
sua programação dançante

RENDA EXTRA!

Trajeto regular para:
Casa dos Poveiros - bailes das sextas
Helênico A. C. - bailes dos sábados

R. das Laranjeiras 21 - Lj. 4 - Laranjeiras

PASSEIOS
DIA 21/06 - SAÍDA PARA MIGUEL PEREIRA
DIA 12/07 - SAÍDA PARA CONSERVATÓRIA
DIA 21/09 - SAÍDA PARA POÇOS DE CALDAS

Aceitamos:

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

2697-4340 | 8632-9425 (Silvana)
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Circulando especial
fotos Leonor Costa e Aragão, exceto quando especificado em contrário

Secretaria
de Cultura
de Duque
de Caxias
promove
evento em
comemoração
ao Dia
Internacional
da Dança, no
Teatro Raul
Cortez
O Teatro Raul Cortez, no Centro
de Duque de Caxias, ficou lotado,
dia 29 de abril (Dia Internacional
da Dança), com o público que ali
compareceu para assistir às apresentações de dança das principais
academias e companhias de dança
do município e convidados, como
a Cia de Dança do Centro Cultural
Carioca, dirigida por Isnard Manso, que abriu as apresentações.
A atração principal da cerimônia,
no entanto, foi o coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus, o homenageado da noite. Carlinhos de
Jesus recebeu das mãos do prefeito
Alexandre Cardoso e do secretário
de cultura um troféu comemorativo
da data e arrebatou a plateia com
seu carisma, interagindo com os
grupos que se apresentavam (dançou, cantou, tocou atabaque e outros instrumentos) e pacientemente
posando para fotos e concedendo
autógrafos.
A programação incluiu apresentações de ballet clássico, contemporâneo, jazz, dança moderna,
maculelê, samba de roda, capoeira,
dança de salão e, encerrando as homenagens, um número especial do
G. R. E. S. Grande Rio, com bateria, mestre-sala, porta-bandeira,
passistas e intérpretes.
______________
Com reportagem de João Batista e
fotografia de Mara Moreira

Festa Grega
com danças
típicas e
quebra de
pratos celebra
a Páscoa da
Igreja Ortodoxa
A Sociedade Beneficente Helênica
Acrópolis, com sede em Higienópolis, zona norte do Rio, organizou um almoço colaborativo para
celebrar a Páscoa grega, que pelo
calendário da Igreja Ortodoxa caiu
no domingo dia 5 de maio.
Após a Divina Liturgia da Paróquia de Santo André, localizada no
mesmo prédio, foi inaugurado o
Hall dos Beneméritos e servido um
almoço para o qual todos da comunidade grega contribuíram com
pratos típicos. A professora Hosânia Nascimento e sua equipe, do
Projeto Dança Livre, participaram
da confraternização e promoveram
um aulão de danças circulares inspiradas nas danças típicas gregas.
Seguiu-se a apresentação do grupo
folclórico da instituição, destacando-se a famosa coreografia Zorba,
com quebra de pratos. Na ocasião
foram apresentadas as novas integrantes mirins do grupo de dança
Acrópolis.
A Sociedade Acrópolis é uma entidade sem fins lucrativos que tem
como objetivo difundir a cultura
helênica e promover a integração
de gregos, descendentes, familiares e amigos. Em seu amplo salão
são promovidos festejos cívicos e
religiosos, casamentos e batizados
da comunidade, curso de idioma
grego e de danças folclóricas. A
atual presidente da Acrópolis é a
dançarina Eugênia Fifas e o tesoureiro é Antonio Aragão, diretor do
Jornal Falando de Dança.
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Aniversário de
Sueli Sgambato
na Maison Sully
Sábado dia 11 de maio, a dançarina Sueli Sgambato, promoter dos bailes Encontro dos Amigos da Maison Sully,
comemorou ali seu aniversário, cercada de familiares e
amigos. Na hora dos parabéns, Sueli emocionou-se com a
mensagem lida pelos netos e tomou da palavra para agradecer a presença de todos, dizer que estava imensamente feliz
por ter completado mais um ano de realizações e lamentar
que a capacidade de público da casa não lhe permitira receber todas as pessoas que gostaria que estivessem ali presentes, compartilhando esse momento mágico. Mais fotos
deste evento no site do JFD.
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Roteiro dos eventos de nossos patrocinadores e apoiadores
SEGUNDAS
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir das 18h,
no Rio Musica (antigo Passeio Público
Dance), Centro do Rio. V. anúncio nesta edição. Inf. 2549-9472 / 9135-9019 /
9674-1414.
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.: 2569-4822 ou www.
clubmunicipal.com.br.
Baile do Nelson e da Delfina no
Mackenzie
Todas as segundas, 18h, (v. anúncio nesta
edição). Inf. 3274-2380 / 9623-8985.
Baile-aula no Humaitá
Toda última segunda-feira do mês, na
Academia HM4 (zouk+samba), das 21 às
22h30, organizado pela profª Elis de Jesus.
Inf. 9675-6924.
Baile de Aniversário da Amiga
Angela Abreu
Dia 02/12/13, 19h, no Irajá A. C., com
banda Novos Tempos. Inf. 9973-1408.
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 Encontro dos Amigos na
Churrascaria Marlene
Às terças, com direção de 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. 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, música ao vivo. V. anúncio desta edição. Inf.
2558-2558.
Baile de tango no Studio de Dança
Valdeci de Souza
Todas as terças, a partir das 19h. Inf.
7897-7969.
Terças Democráticas
Toda terça, 19h, no Cl. dos Democráticos.
V. anúncio nesta edição. Inf. 8837-4972 /
2570-0336 (Fabiano Brasil).
QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico Clube, em
Copacabana, a partir das 19:30h, com dj
Murilo. Inf.: 2295-6892 / 8212-2969.
Forró sertanejo e universitário na
Churrascaria Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h. V. anúncio nesta edição. Inf. 2558-2558.
Baile do almoço
Todas as quartas, de 12 às 15h, na Ac.
de Caio Monatte, no Estácio. Inf. 22734346.
Dançando na quarta
Casa dos Poveiros, Tijuca, a partir das
16:30h. Org. Jorge Leite. Inf. 2578-4361
/ 7830-3009.
Bailes do Humaitá A. C., Barreto,
Niterói
Toda quarta, 20h, baile com música ao
vivo. V. anúncio nesta edição. Inf. 87870068.
Quartas Democráticas
Toda quarta, no Democráticos, forró ao
vivo. Inf. 2252-4611.
Baile Momentos Felizes no
Mackenzie
Toda 1ª quarta-feira do mês, 18h, no Clube
Mackenzie, Méier. Banda Brasil Show e
dançarinos de ficha (opcional). V. anúncio nesta edição. Inf. 9157-4658 (prof.
Genilson).
Bailes do dj Dom Wilson
Dias 05/09 e 19/06, na Confeitaria
L1Amê, no Méier (baile ficha). Inf. 88342194 (v. 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.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, na
Churrascaria Gaúcha, com opção de dançarinos de ficha. Inf. 2549-9472 / 91359019 / 9674-1414
Baile do Almoço
Toda quinta, 12h, no Espaço X de Stelinha Cardoso. Inf. 8166-0404 / 2223-4066
/ 8778-4066.
Baile de prática grátis da Academia
Luciana Santos
Toda 3ª quinta-feira do mês, das 17 às 20h,
com dançarinos. V. anúncio da academia.
Inf. 2257-0867 / 9986-7749.
Bailes na Vila da Penha
Na academia Rodrigo Mayrink. Na terceira quinta-feira do mês, baile dos aniversariantes do mês, com hi-fi, das 19 às 23h.
Veja outros bailes às sextas e sábados. Inf.
3351-2447 / 7865-2053.
Bailes da Casa Elandre
Em Madureira, todas as quintas, 18h,
com banda ao vivo. V. anúncio nesta edição com a programação das bandas. Inf.
9362-0190.
Baile de Charme da Gafieira
Estudantina
Todas as quintas, com os djs Junior, A,
Michel e Ronaldo, a partir das 20h. Pro-

moter Bernardo Garçon. Diretor artístico:
Paulo Roberto. Inf. 2771-1622 / 93990646 / 2232-1149 / 2507-5131.
Baile do dj Dom Wilson
Dia 06/06, no Guadalupe C. C.; dia 20/06,
no Nova Iguaçu C. C., v. anúncio de dom
Wilson nesta edição. Inf. 8834-2194.
SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores da Ac. da
Tia Neide. Em Itatiaia, Duque de Caxias.
Inf. 3653-1560 / 9125-7070/ 9151-7666.
Baile do Núcleo de Dança Amantes
da Arte
Sempre na segunda e na última sexta do
mês. Vagas limitadas, ligar antes. Inf.
2595-8053 / 8142-5371 (Cláudio Almeida).
Forró na Chinela
Na Escola Carioca, Tijuca, com trio de
forró, geralmente na terceira sexta do mês.
Inf. 2288-1173.
Baile de dança de salão na casa de
shows Rio Sampa, Nova Iguaçu
Todas as sextas, das 17:30h às 21:45h
(veja programação das bandas no anúncio
nesta edição). 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.
Inf. 7862-7012.
Baile da Ac. Cristiano Pereira
Todas as sextas, em 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. Inf. 87870068. V. anúncio com toda a programação
do clube, nesta edição.
Casa dos Poveiros
Baile todas as sextas, com banda, a partir
das 16:30h. Org. Jorge Leite. Inf. 25784361 / 7830-3009.
Sexta Carioca na Churrascaria
Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, veja o
anúncio nesta edição. Inf. 2558-2558.
Milonga Xangô
Toda sexta, no Espaço de Dança ViraLapa,
na Lapa. Inf. 3970-2457.
Baile da ac. Caio Monatte
Todas as sextas, de 18 às 22h, no Estácio.
Inf.2273-4346.
Bailes na Vila da Penha
Na academia Rodrigo Mayrink. Na primeira sexta-feira do mês, baile de ficha,
das 18 às 22h. Veja outros bailes às quintas
e sábados. Inf. 3351-2447 / 7865-2053.
Bailes do Grupo Trinidance
A partir de 21/06, toda sexta na Casa das
Beiras, Tijuca. Inf. 9854-9827.
Zouk + Samba
Toda última sexta do mês, aula-baile das
21 às 22:30h da profª Elis de Jesus, na ac.
HM4, no Humaitá. Inf. 9675-6924.
Roda de Samba da Gafieira
Estudantina
Com show do grupo Negras Raízes, a
partir das 20h. Diretor artístico: Paulo Roberto. Inf. 2771-1622 / 9399-0646 / 22321149 / 2507-5131.
Bailes temáticos da amiga Angela
Abreu
No Irajá A. C., 19h: Baile do Amigo
(19/07, Bd Novos Tempos); Baile dos
Pais (09/08, Conj. Os Devaneios). Inf.
9973-1408.
Happy Hour do CASS
Baile mensal gratuito no Clube do Servidor Municipal, 18h, com entrada franca.
Inf. email nodadanca@gmail.com.
Bailes com dj dom Wilson
Dias 07 e 21/06, no Sítio Nova Era, na
Taquara. Dia 14/06 no salão do Condomínio Dona Irene, em Mesquita. V. anúncio
nesta edição. Inf. 8834-2194.
Baile de Aniv. da Glorinha
Dia 07/06, 20h, na Estudantina Musical,
com banda Pérolas e djs convidados. Inf.
7154-7239. A partir do dia 21/06, baile
quinzenal da Glorinha, às sextas, na Estudantina. V. anúncio nesta edição.
Aniversário de Elis de Jesus
Dia 28/06, 19h30, na Academia HM4,
Humaitá (v. destaque de capa e matéria da
página 8). Inf. 9675-6924.
Baile de Aniv. Cristiano Pereira
Dia 28/06, 20h, no Esporte Clube Jardim
Guanabara, Ilha do Governador. V. anúncio nesta edição. Inf. 3868-4522 / /874740005.
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. Inf.:
2285-6920 / 7834-5469.
Bailes de tango na 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 A. C.
Todo sábado, almoço dançante das 13 às
16h, seguido de tarde dançante com banda
ao vivo. Inf. 2502-1694. V. anúncio com a
programação das bandas.
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 / 2507-5131.
Bailes do Humaitá Atlético Clube,
Barreto, Niterói
Aos sábados, 20:30h. V. anúncio na pág.
2. Inf. 8787-0068.

Baile da Associação Atlética Vila
Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo, das
18:30 às 22:30. Inf. 9979-9397 / 22041640.
Sábado Especial na Gaúcha
Todos os sábados, a partir das 20h, na
Churrascaria Gaúcha. Veja anúncio 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.
Forró do Beijo
Todo último sábado do mês, às 20:30h,
no Espaço Multiritmos, Copacabana. Inf.
3022-5288 / 8812-3188.
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 / 25656253.
Baile Pra Ninguém Ficar Parado
Todo segundo sábado do mês, 20:30h, no
Espaço Multiritmos, Copacabana, com
equipe de dançarinos. Inf. 3022-5288 /
8812-3188.
Baile de prática da Ac Mackenzie
de Dança de Salão
Todo sábado às 18h. Inf. 9157-4658.
Bailes na Vila da Penha
Na academia Rodrigo Mayrink. No segundo sábado do mês, ritmos quentes; no
quarto sábado do mês, dança de salão. Das
20h à 1h. Inf. 3351-2447 / 7865-2053.
Bailes em Rio das Pedras
No segundo e terceiro sábado do mês, na
Ac. Dança Rodriguinho Barcelos, com
dançarinos. Inf. 7892-2845 id 8*27392.
Bailes do Lê
Bailes organizados por Leandro Aragão
no Restaurante Becco, Shopping Map
Barra, no Recreio. A partir das 20:30h,
com equipe de dançarinos. V. anúncio
nesta edição. Inf. 9726-7589. Atenção: especial dia 01/06 >>> aniversário do prof.
Leandro Aragão.
Bailes do Studio de Dança
Henrique Nascimento
Todos os sábados, 20h, em Pilares. Inf.
9752-2207.
Bailes com dj dom Wilson
Dias 01/06 e 15/06, no Maggic Dreams.
Dia 22/06, no Studio Dudu Souza, em
Nilópolis. V. anúncio nesta edição. Inf.
8834-2194.
Orquestra Imperial no
Democráticos
Inf. 2252-4611
Bailes no Espaço F (Freguesia)
Inf.: 8702-0078.
Baile de Aniv. de Jessé Sarmento
Dia 01/06, 20h, na Casa da Vila da Feira,
com banda Rio Balanço. Inf. 8142-0992.
Baile da Associação Favo de Acari
Dia 08/06, 19h, com banda Paratodos
(entrada frança e mesas grátis). Inf. 94202401.
Baile de Aniv. do dançarino Kiko
Dia 15/06, 22h, na Casa d’España (v.
destaque de capa desta edição). Inf. 99743721.
Baile de Aniv. Studio de Dança
Henrique Nascimento
Dia 15/06, 20h, na própria academia, em
Piedade, com banda Rio Balanço. V. anúncio na pág. 2. Inf. 9752-2207.
Baile de Aniv. de Valdeci de Souza e
Cristina Ramos
Dia 22/06, 20h, na Casa da Vila da Feira,
com banda Novos Tempos. Inf. 78977969. V. anúncio nesta edição.
Baile de Aniv. Reinaldo Gonçalves
Dia 29/06, 20h, no Mauá de São Gonçalo.
Inf. 3186-3151 / 9741-8373 (v. anúncio
nesta edição).
Baile da Alice
Dia 20/07, na Ascaer, Ilha do Governador,
20h, com conjunto Os Devaneios. Inf.
3396-3802 / 9896-7632.
Baile do 3º Prêmio Cultura da
Dança de Salão
Dia 20/07, no Helênio A. C., com dj Elcio
e banda Novos Tempos e solenidade de
entrega do 3º Prêmio Cultura da Dança de
Salão (este ano dedicado à dança de salão
infanto-juvenil). Organização: Valdeci de
Souza e AMAragão Eventos. Inf. 92026073. Saiba mais em http://premioculturadadancadesalao.blogspot.com.
Baile de Aniv. Academia Nice
Dia 27/07, 19h, com banda Paratodos. V.
anúncio nesta edição. Inf. 2229-1023 /
9152-9468.
Grande Baile do Branco e Dourado
Dia 03/08, 20h, com banda Paratodos, na
Casa da Vila da Feira. Org. Leny Calassara e Denis Pio. V. anúncio nesta edição.
Inf. 9952-3210 / 7855-8383.
Baile do Casal 20
Dia 31/08, 21h, com conjunto Aeroporto,
na Associação dos Empregados no Comércio, Centro do Rio. V. anúncio nesta
edição.
DOMINGOS
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, v.
anúncio nesta edição. Inf. 2620-8018 /
2717-5023.
Noite de Seresta no Humaitá
Atlético Clube, Niterói
Todos os domingos, a partir das 20h, com
Os Trovadores. 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.clubmunicipal.com.br.
Domingueira na Aspom (Baile do
Nelson e Delfina)
Todos os domingos, a partir das 18h. Veja
a programação das bandas no anúncio desta edição. Inf. 9623-8985.
FORRÓMANIA na Gaúcha
Todos os domingos, a partir das 20h, o
forró mais quente da cidade com duas
bandas. V. anúncio nesta edição. Inf.
2558-2558.
Domingueira Jaime Arôxa Tijuca
Segundo e último domingo do mês, a partir das 18h. Inf. 7856-5288 / 2565-6253.
Gafieira Elite
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
(confirme antes por telefone). Inf. 22626044/9124-3930.
Baile do Lécio e da Carminha no
Museu Militar
Geralmente no último domingo do mês,
18h, em São Cristóvão. Inf. 9998-0677.
Baile no Retiro dos Artistas
Todo último domingo do mês, organizado
pela Ac. de Dança Rodriguinho Barcelos.
Inf. 7892-2845 id 8*27392.
Baile no Horto do Fonseca, Niterói
Baile mensal gratuito da Amazonas Dance, no último domingo do mês, na Alameda S. Boa Ventura s/nº, de 11 às 14h. Confirme antes por telefone. Inf. 9306-7274.
V. anúncio nesta edição.
Bailes do dj dom Wilson
Dia 16/06 no Saloon Festas, no Méier.
Dia 23/06, na Ac. Dançando com Arte,
em Nova Iguaçu. Dia 30/06, Museu Militar Conde de Linhares, em São Cristóvão
(Baile do Lécio e da Carminha) V. anúncio
nesta edição. Inf. 8834-2194.
O Incrível Zouk
Baile quinzenal, no CIB. Inf. www.miguelitoproducoes.com.br.
Gran Milonga no Fluminense F. C.
Dia 09/06, 18h, comemorando o aniversário de Valdeci de Souza. Inf. 7897-7969.
V. anúncio nesta edição.
Baile de mãe para Filho
Dia 23/06, 15h, no CSS da Vila Militar,
com banda Novos Tempos, comemorando
os aniv. da prof. Lena e seu filho Marquinhos. V. anúncio nesta edição. Inf. 24012455 / 7644-4291.
Baile Caipira do Helênico A. C.
Dia 29/06, animado pela banda Novos
Tempos a partir das 16h. Traje caipira não
obrigatório. V. programação completa do
Helênico no anúncio desta edição. Inf.
2502-1694.
SHOWS, PASSEIOS, MOSTRAS,
FESTIVAIS, COMPETIÇÕES,
TEATRO, WORKSHOPS, CURSOS
e outros:
Curso de coreografia de quadrilha
caipira
Todos os sábados de junho, das 14 às 16h,
no Sesc Madureira, com apresentação da
quadrilha em baile do dia 13/07, no local.
Grátis. Inf. 7712-2186 (profª Hosânia
Nascimento).
Excursão dançante a S. Lourenço
Dias 28, 29 e 30/06, organizada pelo
Studio Barra, com pensão completa e passeios. V. anúncio nesta edição. Inf. 34180724 / 9667-5597 (Kátia Queiroz).
Mostra de dança de salão infantil
no Forte Copacabana
Dia 13/07, 18h, com entrada franca (retirada de senha uma hora antes). A mostra
faz parte da 3ª edição do Prêmio Cultura
da Dança de Salão, este ano dedicado à
dança de salão infantil. Saiba mais em
http://premioculturadadancadesalao.blogspot.com.
Cerimônia de entrega do 3º Prêmio
Cultura da Dança de Salão
Dia 20/07, sábado, no Baile do Dia do
Dançarino de Salão. Inf. 9202-6073.
Festival Mundial do Tango, Buenos
Aires, Argentina
De 22 a 25/08, excursão organizada pela
Muove Turismo, para vc assistir ao festival, incluindo aulas de tango. Desconto
de 15% para leitores do Jornal Falando de
Dança. Inf. 3628-0711.
Espetáculo da Semana da Dança
de Salão, no Forte Copacabana
Dia 23/11, 17h, no auditório do museu
do forte, dentro do projeto Interdanças e
marcando o pré-lançamento da Semana
da Dança de Salão do RJ. Org. APDS/RJ.
Inscrições abertas até 10 de setembro
para interessados em participar da mostra
de dança de salão. V. edital nesta edição ou
em www.apds-rj.blogspot.com. Inf. 24010418 (Jaime José/Studio Bangu).
Curso de Pós-Graduação em
Dança de Salão da Universidade
Gama Filho
Inscrições abertas na Unidade de Apoio
Lumière, no Colégio São José, Jardim Icaraí, Niterói, RJ. V. anúncio nesta edição.
Inf. 7703-7455 / 2718-3925.
Cursos de extensão universitária
em dança de salão – Universidade
Gama Filho
Inscrições abertas na Unidade de Apoio
Lumière, no colégio São José, Jardim Icaraí, Niterói, RJ. V. anúncio nesta edição.
Inf. 7703-7455 / 2718-3925.
Curso de Qualificação para
Instrutor de Dança (CQID)
Certificado pelo Instituto Brasileiro de
Aprimoramento Cultural, várias modalidades, v. anúncio nesta edição. Inf. 22102133 / www.cqid.com.br.
Shows de Márcio Thadeu

Expediente
Shows do novo cd “Negro Canto II”. Inf.
9149-9819.
Projeto Feliz da Vida
Aulas gratuitas de dança de salão no Clube Mackenzie, para jovens a partir de 14
anos. Org. prof. Genilson, na Ac. Mackenzie, Méier. Inf. 9157-4658.
EVENTOS EM OUTRAS CIDADES
E ESTADOS
(consulte também a programação das bandas e djs)
CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ
Bailes da Casa de Dança Beatriz Petrucci.
Inf. 8744-688.
NITERÓI / SÃO GONÇALO / RJ
Ver programação por dia da semana.
DUQUE DE CAXIAS / RJ
Baile-aula toda sexta, da Tia Neide, em
Itatiaia. Inf. 3653-1560 / 9125-7070/
9151-7666.
MARICÁ / RJ
Bailes Moreira Studio de Dança. Inf.
8744-6884.
NOVA IGUAÇU
Toda sexta, baile na RioSampa (v. anúncio
nesta edição). Inf.2667-4662
BELO HORIZONTE / MG
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. 9692-1752.
Agenda DJ Dom Wilson
Veja a agenda no anúncio da página ao
lado. Inf. 8834-2194.
Agenda DJ Viviane Chan
Consulte: www.djvivianechan.com ou tel
9462-9322.
Grupo Trinidance
Inf. 9854-9827 / facebook Trinidance
Especial / email: grupotrinidance@gmail.
com. Bailes regulares: Paquetá Iate Club
(sábados, 18h); Rio Music, antigo Passeio
Público Dance (segundas, 20h); Casa das
Beiras, Tijuca (às sextas, a partir do dia
21/06).
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. José ou
www.conjuntoaeroporto.mus.br. Programação já agendada para junho: (01) Chur.
Marlente (flashback); (02) Cl. Municipal
Tijuca; (04) Bonsucesso F. C.; (05) Poveiros; (06) C. Conv. Padre Miguel; (07) Rio
Sampa; (08) AAVI (aniv. presidente Yolanda Braconnot); (09) Aliados C. Grande
(flash back); (11) Teatro Rival; (12) Chur.
Marlene (jantar dos namorados); (13)
Elandre; (14) Viseu; (15) Casa do Marinheiro (formatura); (16) Canto do Rio;
(21) RioSampa; (22) Cl. Bombeiros da
Barra (particular); (23) Cl. Democráticos;
(25) Caiçaras Show (S. Gonçalo); (28)
Jantar dançante Assoc. Empr. Comércio
(particular); (29) Casa da Amizade Rotary
de Maricá; (30) Elandre; (02/07) Bonsucesso F. C.; (03) Poveiros; (05/07) RioSampa; (06/07) Casa Siribeira de Mauá;
(07/07) Municipal Tijuca.
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-9446.
Já agendado para junho: (01) Paratodos da
Pavuna; (02) Cl. Democráticos; (05) Aspom; (08) Mútua Realengo; (09) CBSM
Marinha; (10) Mackenzie; (15) Castelo
da Pavuna; (16) Aspom; (20) Elandre;
(21) Poveiros; (22) Vila da Feira; (23) Vila
Militar; (24) Mackenzie; (29) Helênico;
(30) Aspom.
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-4308
/ 2464-1190 / 3359-6753 / 7862-0558
id:83* 67257. Agenda já confirmada para
junho: (01) Sesc São gonçalo; (02) Centro
de Conv. Padre Miguel; (06) Bangu A. C.;
(08) A. A. Acarí; (14) West Show; (15) Estudantina; (17) Municipal da Tijuca; (21)
Estudantina; (22) AAVI; (23) Aspom; (28)
West Show; (29) Estudantina.
Banda Status Show do Rio
Inf. Ilza, tels. 3762-6535 / 3063-0077 /
7853-2613. Agenda já confirmada para
junho: (03) Municipal Tijuca; (06) Associação de Rocha Miranda; (07) Casa de
Viseu; (09) Cassino Bangu; (14) Casa dos
Poveiros; (16) Clube dos Democráticos;
(22) Estudantina Musical.
Banda Brasil Show
Inf.: 2691-7294 / 9667-1814 (João). Agenda já confirmada para junho: (02) Aspom;
(05) Mackenzie; (07) West Show; (08)
Paratodos da Pavuna; (09) G. R. Caxiense; (13) Centro Cívico Leopoldinense;
(20) Bangu A. C.; (21) West Show; (22)
Cl. dos Bombeiros; (25) Império Serrano;
(29) Samara Festas (Piabetá).
Conjunto Os Devaneios
Inf. 9365-4362 (Jorge) / 2762-0069 (Luiz)
/ osdevaneios@hotmail.com. Já agendado
para junho: (01) Paróquia N. S. Carmo;
(03) Mackenzie; (07) Poveiros; (08) Helênico; (09) Aspom; (12) Macaé (Cl. Petrobrás); (14) Viseu; (15) Casa D’Espanha;
(16) Social Meriti; (17) Mackenzie; (18)
Democráticos; (20) Mesquita T. C.; (22)
Paratodos da Pavuna; (23) CBSM Marinha; (24) Municipal da Tijuca; (25) Tijuca
T. C.; (27) Elandre; (29) Paratodos da Pavuna; (30) Canto do Rio.
Banda Copa 7
Inf. 7894-6319 / copa@uol.com.br / www.
copa7.com.br. Já agendado para fevereiro:
agenda não chegou a tempo para esta
edição.
_______________
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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Aprenda a dançar em casa com

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

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

NOVIDADES! MOD. NOIVA E MOD. SAPATILHA DE FITA

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

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

DJ DOM WILSON
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BAILES DE DANÇA DE SALÃO

(21) 8834-2194 / 2464-7785

RARIDADES
NOVIDADES
EXCLUSIVIDADES

orkut: djdomwilson57@hotmail.com - email e face: wbywill@gmail.com
01 JUN - SÁB - 18:30 h - Maggic Dreams
Estr. João Melo 220 - Campo Grande(próx. cl. Aliados)
Ambiente Climatizado - Dançarinos grátis

19 JUN - QUA - 18h - Confeitaria L'AMÊ
R. Lucídio Lago 33 - Méier
Ambiente climatizado - baile ficha

05 JUN - QUA - 18h - Confeitaria L'AMÊ
Rua Lucídio Lago 33 - Méier
Ambiente climatizado - baile ficha

20 JUN - QUI - 19 h - Nova Iguaçu C. C.
Rua Dr Barros Junior 862 - Nova Iguaçu
Ambiente climatizado

06 JUN - QUI - 19h - Guadalupe C. C.
Av. Brasil 23304 - Guadalupe

21 JUN - SEX - 18:30 h - Sitio Nova Era
Av. dos Mananciais 1736 - Taquara

07 JUN - SEX - 18:30 h - Sitio Nova Era
Av. dos Mananciais 1736 - Taquara

22 JUN - SÁB - 19h - Studio Dudu Souza
Estr. Marechal Castelo Branco 445 - Nilópolis
Ambiente climatizado

14 JUN - SEX - 19h - Salão do Condomínio Dona Irene
R. Cosmorama 1192 - Mesquita (rua do Clube América F. C.,
ao lado do Supermercado Multimarket)
15 JUN - SÁB - 18:30 h - Maggic Dreams
Estr. João Melo 220 - Campo Grande (próx. Aliados)
Ambiente Climatizado - Dançarinos grátis
16 JUN - DOM - 18h - Saloon Festas - Baile da
Lurdinha e Sheila Santos - R. Dias da Cruz 716 - Méier
ambiente climatizado - baile ficha

23 JUN - DOM - 18h - Ac. Dançando com Arte
R. Gov. Portela 1084 - 2º andar - Nova Iguaçu
(fundos do Supermercado Guanabara)
Ambiente climatizado
30 JUN - DOM - 18h - Museu Militar C. de Linhares
(baile do Lecio e Carminha)
Av Pedro II, 383 - São Cristovão
Ambiente climatizado - estac. interno grátis

%FVTÏåFM

Grupo Acrópolis

Apresentação de danças folclóricas gregas

aniversários | batizados | casamentos | confraternizações

Inf. (21) 9479-7229

BANDA LUA NOVA

Contatos:
(0xx21)

8666-1864
7649-9548

BANDA

Recordações

arte: www.jornalfalandodedanca.com.br
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Tel. (21) 2247-3458 / 9641-3499

JMCOM

www.capezio.com.br

JAIME ARÔXA

CONTATO: 7894-6319 NALDO
copa@uol.com.br
www.copa7.com.br

Aprenda grego!

Conheça e se apaixone por uma cultura milenar

Sábados à tarde
Sociedade Beneficente Helênica “Acrópolis”
Rua Darke de Mattos 46 - Higienópolis
Inf. (21) 2556-8720 / 9201-7066

PRÊMIO CULTURA
DA DANÇA
DE SALÃO
ED. JULHO 2013

Tema deste ano
Dança de Salão Infantojuvenil
Mostra de dança - Baile - Premiação

Saiba mais: http://premioculturadadancadesalao.blogspot.com

INSCRIÇÕES ABERTAS

no Rio:

RT

S TU D

A

S

E

BANGU

DANÇA DE SALÃO
3.ª (18 às19h)
Sáb (13 às19h)

Studio de Danças e Artes Bangu

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

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

ZOUK

6.ª (17 às 18h)

DANÇAS URBANAS
5ª e 6ª (20 às 21h)

Sábado (9:00 às 12h)

DANÇA DO VENTRE
5ª e 6.ª (17 às 18h)

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

TEATRO E INTERPRETAÇÃO

* para quem já fez o curso básico

COREOGRAFIAS
APRESENTAÇÕES

JAZZ

BALLET

2ª e 4ª
14:00 às 21:00
3ª e 5ª
14:00 às 21:00
NTETE
BIE
AM AMEN DO
L
A
P
DU RIGER
REF

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

DEREÇO
NOVO EN

Direção: Gustavo Loivos & Aletheia Hoppe

AULAS
PARTICULARES
OU GRUPOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE
APRIMORAMENTO CULTURAL

Curso de Qualificação
Para Instrutores de Dança

Informações: (21) 2210-2133

Ibacrj@gmail.com | cqid.rj@gmail.com
deniseacquarone@gmail.com
INSCRIÇÕES PELO SITE: www.ibacrj.com.br

(ESQUINA COM A
RUA MARECHAL DEODORO)

TEL. 2613-3276
9307-2736 / 9306-7274

ESPERAMOS SUA VISITA!

CONTRATO
PARA BAILES

D I S C I P L I N A S*
Introdução ao estudo da dança
Técnica de dança
Teoria e movimento da dança
Composição coreográfica e produção de espetáculo
Psicologia da dança e educação inclusiva
Metodologia da pesquisa e do ensino superior
*Acesse o conteúdo em www.espacolumiere.posugf.com.br
Curso de 380h
(incluindo Metodologia do Ensino Superior)
Aulas aos sábados e domingos
Apenas um final de semana por mês
Local: R. Geraldo Martins 166 - Jardim Icaraí - Niterói

AGENDA

BAILE NO HORTO
30 JUN - DOM
Alameda São
Boaventura s/nº
Fonseca - Niterói

CQID

RUA VISCONDE DE
ITABORAÍ 365
CENTRO
NITERÓI

COREOGRAFIAS
PARA
NOIVOS
DEBUTANTES

(das 11h às 14h)
Entrada franca

INSTITUIÇÃO
CERTIFICADORA:

D A NÇ A S

IO

E

E

D

JAZZ
DANÇA CIGANA
DANÇAS URBANAS
DANÇA CRIATIVA
DANÇA FLAMENCA
COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA
DANÇA DO VENTRE BÁSICO
DANÇA DO VENTRE INTERMEDIÁRIO*

PRODUTOS PARA
DANÇAR
TEMOS OS
MELHORES PREÇOS
CONFIRA!

21 7703.7455 | 21 2718.3925

Inscrições pelo site
espacolumiere.posugf.com.br
ou pelo e-mail posugfniteroi@uol.com.br
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