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ATIVIDADES ALÉM DE MÚSICA, HAVERÁ TEATRO, OFICINA, EXPOSIÇÃO E RODA DE CONVERSA

CULTURA AFRO
EM DESTAQUE
festival independente de arte em são josé dos
campos vai destacar a cultura AFRO NO DOMINGO
são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

Orgulho e resistência dos
artistas negros vão marcar a
2ª edição da Feira Independente de Arte, que acontece
neste domingo, dia 10 de novembro, às 14h na Casa Coletiva Comuna Deusa (Av. Rui
Barbosa 348 - Jd. Bela Vista),
no centro de São José dos
Campos.
A entrada é gratuita.
O projeto é financiado pelo
Fundo Municipal de Cultura
da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) que
tem como objetivo reunir
artes integradas, com shows
musicais, performances teatrais, oficinas e exposições.
O evento tem entrada franca
com classificação para maiores de 18 anos.
Promovido por um coletivo

Participação. DJ Maah Fernandes
vai apresentar festival
Divulgação

de produtores culturais, o projeto consiste em uma série de
feiras que reúnem diferentes
linguagens artísticas. O projeto também busca conscientizar a população para temas sociais abrangendo arte urbana,
educação ambiental, cultura,
diversidade, etnia e gênero.
Durante o evento, artesãos e

CLÁSSICO MÚSICO É ESPECIALISTA EM MÚSICA BARROCA

expositores montam uma feira aberta ao público, além de
promoverem rodas de conversa e oficinas artísticas.
As apresentações contemplam artistas da cena independente, mas também novos
artistas que estão iniciando os
seus trabalhos e buscam oportunidades.

.

LITERATURA

ENCONTRO
LITERÁRIO DE
MULHERES EM
SÃO JOSÉ
DELAS. O projeto literário

Apresentação. Entradas para
o concerto custarão R$ 60
Divulgação

VIOLINISTA
ARGENTINO
É ATRAÇÃO
NO CAEB
MÚSICA. Neste sábado, São

José dos Campos o concerto Las Naciones, com o violinista argentino Manfredo
Kraemer. O evento acontece
no CAEB (Centro Ambiental
Edoardo Bonetti), que fica
na Estrada Dr. Bezerra de
Menezes, 1250 - Torrão de
Ouro.
O músico é um dos mais influentes intérpretes da atualidade. Kraemer é um artista
consagrado internacionalmente pela sua leitura da

música barroca.
No concerto no CAEB, ele
será acompanhado dos músicos Sérgio Carvalho no cravo,
e André Micheletti no violoncelo barroco.
Os ingressos já podem ser
adquiridos pelo link https://
www.sympla.com.br/concerto-las-naciones__696197, ou
nos pontos de venda do Armazém da Pizza e Vicentina Café
e Design, custando R$ 60.
O concerto começa às 19h30.
Após a apresentação haverá
um coquetel para o público
O CAEB (Centro Ambiental
Edoardo Bonetti) é um complexo ambiental que abriga
o Espaço Cultural, voltado
para diversas atividades em
torno das artes e educação
ambiental.
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Bee! Bibliotecando, em São
José dos Campos, parceria
entre Mil Palavras por Dia
e a Bee! Colaborativa (Rua
Casemiro de Abreu, 93), vão
promover neste sábado o
evento “Palavras Delas”, com
entrada gratuita. No encontro
literário, escritoras de nossa
cidade vão apresentar seus
trabalhos e suas vivências,
mostrando que lugar de mulher é na literatura. A partir
das 10h, o local terá intervenções poéticas e às 15h, às 15h,
as escritoras se reunirão para
o debate com o público. Entre
as convidadas, estão Zenilda
Lua, Jéssica Anitelli, Helen
Coppi, entre outras.
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Divulgação

Escritora. Zenilda Lua

