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Teatro&
Canal da instituição de arte e
cultura é plataforma para diversos
artistas mostrarem suas criações
em tempo de pandemia
Da redação
RMVALE

C

riado há mais de uma década,
o canal da Fundação Cultural
Cassiano Ricardo no Youtube
tem sido uma importante plataforma para difusão de arte e cultura em tempos de pandemia. Por meio
de programas importantes de disseminação cultural e formação de plateias como o “Circulação” e agora os
editais da Lei Aldir Blanc de socorro
aos artistas durante o fechamento de
salas de espetáculos e espaços culturais diversos por conta do enfrentamento da Covid-19. Em atividades há
quase 35 anos, a Fundação Cultural
Cassiano Ricardo consolidou importantes ações culturais em âmbito nacional
nas mais diversas áreas da expressão
artística, trabalhando para possibilitar ao cidadão joseense e em toda a
RMVale o acesso à cultura, caminho

Fundação Cultural
Cassiano Ricardo amplia
sua programação por
meio do YouTube

fundamental para o desenvolvimento
humano. A entidade enfrentou o cerceamento de acesso presencial digitalizando seu atendimento, propiciando inclusive que as oficinas culturais
fossem feitas a distância por meio de
aplicativos como o Zoom. O canal no
Youtube também tem sido utilizado
para apresentações musicais e até exposições virtuais. Projetos como o “Bar
de Quinta” também foram mantidos.
As apresentações visam abrir espaços
para artistas independentes da cena
musical, priorizando a participação
de músicos de São José dos Campos.
Devido à pandemia, todas as apresentações estão sendo transmitidas on-line
e em tempo real. Metrópole Magazine
apresenta programação do projeto
“Circulação” para o mês de novembro.
Arte e cultura sempre presente. g

programaçãonovembro
19/11 - 20h

Um Grito no Vale

Assombrados

Teatro

Infantil

20/11 - 20h

Cia. do Trailler - Teatro em Movimento

Experimento Desenterro.DOC

Teatro

12 anos

21/11 - 14h

Samba de Moça Só

É Brasil, É Samba

Música

Livre

21/11 - 18h

Sollo

Sollo Duo

Música

Livre

22/11 - 10h

Cia. Divergente de Teatro

As Aventuras do Soldadinho e da Bailarina

Teatro

Infantil

22/11 - 16h

Teatro D’Aldeia

The Bichos

Teatro Musical

Infantil

27/11 - 20h

Cia. do Trailler - Teatro em Movimento

A Ponte - Memórias de um Grito Suspenso

Teatro

Livre

