
Arte no Ponto! É um exercício coletivo de culminância das  atividades do Ponto de 

Cultura e tem a sua 2ª. Edição completando o semestre do projeto institucional do 
Viola de Bolso, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura da Bahia. O evento 
tem caráter de compartilhamento e estímulo a novas criações a partir das turmas das 
oficinas ministradas pela equipe do ponto de cultura, além de contar com a 
colaboração dos  alunos na produção e preparação das atividades e envolver os 
alunos, incentivando a prática colaborativa das turmas, o Arte no Ponto! é aberto ao 
público externo, às escolas municipais, Ong´s, universidades, imprensa, para assistirem 
às atividades culturais, de acordo programação.

PROGRAMAÇÃO

05 de junho
ABERTURA
9h - ATO CULTURAL EM DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE:
• Varal Cultural 
• Roda  de Capoeira
• Interação e expressão em artes visuais 
• Música e Teatro.

06 a 11 de junho 
16h - OFICINA DE ARTE EM CERÂMICA  
com o artista ceramista mineiro Nasser 
Gazel, de Ataléia – MG. Exposição no final 
da Oficina (dia 10).

08 de junho 16h - Vivência Cultural/
Workshop: A Construção de instrumentos e 
a Música em todos nós.Facilitador: Felix 
Olivares, Luthier de Tx. de Freitas

09 de junho
19h30 - Lançamento do CINECLUBE 

VIOLA, com exibição do filme “DOIDO 
LELÉ”, de Ceci Alves. 

10 de junho
10h – Ciranda da Leitura: Literatura de 

Cordel,  com Regiomar Gnomus.
16h – Ciranda da Leitura: Literatura de 

Cordel, com Regiomar Gnomus.
19h30 – Vivência Cultural, com 

lançamento do Concurso 
“Conte um Conto no Ponto”.

Apresentação Teatral com a turma da 
Oficina de Teatro do Ponto de Cultura, sob 

a direção de Suany Roldi. Apresentação 
musical com as turmas das Oficinas de 

Violão e Teclado, sob a coordenação de 
Paulo de Tarso e Hercules Costa.

11 de junho
21h –  Show “Segredos Vegetais” com 

Dércio Marques. (Ingressos R$20)

ARTE NO PONTO
2º edição

ARTE NO PONTO

05 a 11 de junho de 2011
2º edição

05 a 11 de junho de 2011

Arte no Ponto! É um exercício coletivo de culminância das  atividades do Ponto de 

Cultura e tem a sua 2ª. Edição completando o semestre do projeto institucional do 
Viola de Bolso, com o apoio da Secretaria Estadual de Cultura da Bahia. O evento 
tem caráter de compartilhamento e estímulo a novas criações a partir das turmas das 
oficinas ministradas pela equipe do ponto de cultura, além de contar com a 
colaboração dos  alunos na produção e preparação das atividades e envolver os 
alunos, incentivando a prática colaborativa das turmas, o Arte no Ponto! é aberto ao 
público externo, às escolas municipais, Ong´s, universidades, imprensa, para assistirem 
às atividades culturais, de acordo programação.

PROGRAMAÇÃO

05 de junho
ABERTURA
9h - ATO CULTURAL EM DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE:
• Varal Cultural 
• Roda  de Capoeira
• Interação e expressão em artes visuais 
• Música e Teatro.

06 a 11 de junho 
16h - OFICINA DE ARTE EM CERÂMICA  
com o artista ceramista mineiro Nasser 
Gazel, de Ataléia – MG. Exposição no final 
da Oficina (dia 10).

08 de junho 16h - Vivência Cultural/
Workshop: A Construção de instrumentos e 
a Música em todos nós.Facilitador: Felix 
Olivares, Luthier de Tx. de Freitas

09 de junho
19h30 - Lançamento do CINECLUBE 

VIOLA, com exibição do filme “DOIDO 
LELÉ”, de Ceci Alves. 

10 de junho
10h – Ciranda da Leitura: Literatura de 

Cordel,  com Regiomar Gnomus.
16h – Ciranda da Leitura: Literatura de 

Cordel, com Regiomar Gnomus.
19h30 – Vivência Cultural, com 

lançamento do Concurso 
“Conte um Conto no Ponto”.

Apresentação Teatral com a turma da 
Oficina de Teatro do Ponto de Cultura, sob 

a direção de Suany Roldi. Apresentação 
musical com as turmas das Oficinas de 

Violão e Teclado, sob a coordenação de 
Paulo de Tarso e Hercules Costa.

11 de junho
21h –  Show “Segredos Vegetais” com 

Dércio Marques. (Ingressos R$20)


