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CULTURA

Festival ‘Dança em
Ação Solidária’: hoje
Apresentação de coreografias ocorre a partir das 17h30 no palco
do Teatro Municipal de Bauru; evento recebe doação de alimentos
Divulgação

Coreografias começam a ser apresentadas no fim da tarde: imaginação em pleno movimento

H

oje, 15/7, a partir
das 17h30, o Centro
de Dança Giracorpo
apresenta no Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves” o 15º Festival
“Dança em Ação Solidária”
com os espetáculos “TeatroDança: o quarto de Sofia” e
“Divertissiment”.
O espetáculo de abertura, “Teatro-Dança: o quarto
de Sofia”, trata de um lugar aonde a imaginação vai

além das quatro paredes,
com direção e texto de Júlio Zaicoski, coreografias
de Merene Lobato e, no
elenco, alunos da turma de
teatro experimental.
Logo após subirão ao
palco 15 coreografias nos
estilos de dança contemporânea, street dance, jazz dance e sapateado. Trabalhos
assinados pelos coreógrafos
Alex Kiton, Rhafael Mariano, Merene Lobato e Ana

Claudia Molina compõem o
“Divertissiment”.
SERVIÇO
Os ingressos antecipados
custam R$ 15,00 + 1 Kg de
alimento não perecível. Na
hora do evento, R$ 25,00 +
1 Kg de alimento não perecível. Itens arrecadados irão
para entidades.
Outras informações pelos
telefones (14) 3231-1351 ou
(14) 9 9793-2064.

Cosméticos para
cabelos com
química
Alisamento é uma química
que ainda faz a cabeça de
muitas mulheres. E um cabelo
alisado, por conta de ter sido
exposto à ativos fortes, requer
cuidados diários para que os
fios tenham mais resistência e
não fiquem frágeis e quebradiços. A L´ovenze Professional
sugere a Linha Argan Therapy,
que oferece nutrição instantânea pós alisamento. Principais
ativos: Óleo de Argan, Queratina e D-Pantenol (Pró-vitamina
B5). SAC 11
2478-8578 /
2155-0520

Bebês roqueiros
Seu filho fashionista sem deixar de ser
criança. As propostas para os menininhos são lindas. By Bebê Boutique.
SAC 11 3081 0662.

Camas aconchegantes
Adormecer e despertar com conforto é a proposta da Tok&Stok para este inverno. Preços
especiais em produtos para um dos cômodos mais aconchegantes: o quarto. Design
assinado por GemCuts QRKK (T&S Design), GemCuts ESUP (T&S Design), Troféu de Graças
(T&S Design), Ciclistas (Ronaldo Fraga), Geometrique (Ceci não é), Natureza (Calu Fontes),
Folksy (Marcelo Sommer), Renda (Amir Slama), Samambaia (T&S Design).

