Nesse informativo do Bando de Brincantes saiba sobre:
JOGOS DE INVENTAR, CANTAR E DANÇAR - 2ª edição do livro/CD e
apresentações
RATAPLÁ BOM POM
EXPOSIÇÃO SOBRE O BANDO
ONDE ADQUIRIR MATERIAIS DO BANDO DE BRINCANTES?
ACONTECEU
O BANDO INDICA

JOGOS DE INVENTAR, CANTAR E DANÇAR - 2ª
edição do livro/CD e apresentações
Devido ao grande sucesso do trabalho JOGOS DE INVENTAR, CANTAR E
DANÇAR (espetáculo, livro e CD), no mês de julho será lançada a 2ª edição do
livro/CD que recebeu Prêmio Açorianos de Música como Melhor Disco Infantil lançado
em 2010. O lançamento contará com apresentações do espetáculo que recebeu Troféu
Especial do Prêmio Tibicuera de Teatro para Crianças, em 2012.
Realização: Bando de Brincantes, Editora Libretos e Coordenação de Artes Cênicas da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Em breve, maiores informações.

RATAPLÁ BOM POM
A primeira gravação do programa RATAPLÁ BOM POM será no próximo domingo,
dia 23 de junho, na Biblioteca Infanto-Juvenil Lucília Minssen. As inscrições estão
encerradas para essa primeira filmagem. Os materiais cênicos feitos por Éder Rosa estão
lindos. A equipe da Bactéria Filmes está preparando uma ambientação especial. Ao final
da gravação, os pitocos receberão um lanche gostoso, oferecido pelo Kilombo da Arte e
levarão o CD Natal Brincante como recordação.
Rataplá Bom Pom - um programa de TV pra brincar junto.
Maiores informações no link http://www.bandodebrincantes.com.br/?pg=11233

EXPOSIÇÃO SOBRE O BANDO
Até dia 30 de junho, segue aberta à visitação a exposição sobre o trabalho do Bando de
Brincantes que está aberta desde o dia 28 de maio (Dia Internacional do Brincar). Local:
Biblioteca Infanto-juvenil Lucília Minssen (5º andar da Casa de Cultura Mário
Quintana) - Entrada Franca

ONDE ADQUIRIR MATERIAIS DO BANDO DE
BRINCANTES?
Quem quiser adquirir materiais do Bando de Brincantes pode visitar a Biblioteca
Infanto-juvenil Lucília Minssen (5º andar da Casa de Cultura Mário Quintana),
aproveitar a brinquedoteca e a biblioteca e ao final levar para casa:
Livro / CD "JOGOS DE INVENTAR, CANTAR E DANÇAR" - R$25,00
Livro "CANTO DE CRAVO E ROSA" - R$20,00
CD "NATAL BRINCANTE" - R$15,00

ACONTECEU
Dia 19 de junho, às 19h30min, na sala Lili Inventa o Mundo (5º andar da Casa de
Cultura Mário Quintana) aconteceu o encontro pedagógico OS VEÍCULOS E OS
VÍNCULOS.
Nesse encontro, Viviane Juguero convidou os profissionais a uma reflexão sobre a
relação da criança com diferentes veículos de comunicação, conversando sobre quais as
características subjacentes a determinado meio de comunicação e quais suas
potencialidades educativas. A intenção foi refletir sobre as oportunidades que estamos
dando às nossas crianças tanto na exposição a distintos conteúdos, quanto no que
concerne ao acesso a diferenciadas formas de expressão. Discutir sobre como essas
realidades podem ecoar na educação de meninos e meninas, no presente e no futuro é
fundamental para que as escolhas sejam feitas de forma consciente e responsável. Ao
mesmo tempo, é fundamental reconhecermos que os conteúdos veiculados são reflexos
de uma sociedade construída por todos nós. Podemos transformar.
As ideias apresentadas são fruto de vinte anos de carreira e dez anos de trabalho
dedicado à arte para crianças de Viviane, coordenadora do Bando de Brincantes, e de
sua pesquisa de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do
Departamento de Arte Dramática da UFRGS, son a orientação do Prof. Dr. João Pedro
Alcântara Gil.

O BANDO INDICA
Nesse espaço, o Bando indica trabalhos que não são dos Brincantes. Legal, né?
No dia 29 de junho estreia o musical infantil Lili e o Desafio da Pirâmide Alimentar.
O espetáculo mostra as férias de Lili na fazenda do Vô Tinoco e da Vó Leonora ocasião perfeita para a menina aprender muito sobre a alimentação saudável!
Em curta temporada, no Teatro de Arena.
Dias 29/06, 30/06 e 07/07, às 18 horas.
Dia 06/07, às 11 horas.

Ingressos e informações:
R$ 15,00 antecipados R$ 10,00 pelo telefone 8522-0710, com Fabiana.
Elenco: Amanda Gatti, Cláudia Cacau Pires e Rodrigo Quinteros Gruner.
Projeto Musical: Márcio Bandeira
Músicos: Edson Júnior, Márcio Bandeira, Rosa Franco e Tom Martins.
Dramaturgia e Direção: Letícia Schwartz
Produção: Inova Poa
Parceiros: Sindbancários, Cafeteria Haiti, Clube do Assinante ZH e Safe Park
Para conhecer a agenda completa do Bando de Brincantes, acessse o link
http://www.bandodebrincantes.com.br/?pg=11219
Escute nosso programa de rádio para crianças: DING LING RATAPLÁ. Detalhes
no link http://www.bandodebrincantes.com.br/?pgO=11232
Contatos: www.bandodebrincantes.com.br / brincar@bandodebrincantes.com.br /
(51)3392-0181 / 9818-8918

