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Agenda 2002
setembro - dezembro
Encontro de sócios e interessados

Data: Domingo, 15.09.2002 a partir das 10:00 horas
Evento: Aktionsmeile auf der Ludwigstraße
Tema: Apresentação do Projeto "Oca Oficina de Cultura Amazônica"
Coordenação: Edivaldo Ferreira da Silva
A Casa do Brasil estará participando do evento "Aktionsmeile auf der Ludwigstraße" (do Odeonsplatz
até a Von-der-Tann-Str.) organizado pela RGU - Agenda 21-Büro.
Edivaldo Ferreira da Silva irá mostrar no estande da Casa do Brasil, como as crianças que fazem parte
do seu projeto (OCA) in Belém / Pará conseguem fazer de cuias, pequenas obras de arte.
Neste estande crianças e adultos poderão, com a ajuda de Edivaldo gravar nestas cuias motivos
indígenas e adquirí-las por um preço simbólico. O dinheiro da venda será totalmente revertido ao
projeto "Oficina de Cultura Amazônica".
Local: Odeonsplatz und Ludwigstrasse
Data: Sexta- feira, 11.10.2002 às 19.00 horas
Evento: Festa 10 anos Casa do Brasil com o grupo Vira-lata
(Junior, Valdir e Steffen, ex-integrantes do grupo Mosaico).
Local: a confirmar
Entrada para não-sócios 3
Data: Quinta a domingo, 07- 10.11.2002 a partir das 19:00horas
Evento: Festival de Cinema "Brasil Plural V"
dia 7. Nov: 19:00 Abertura
19:30: Curtas (1. sessão)
21:30: Curtas (2. sessão)
dia 8. Nov : 19:30: Curtas (1.sessão)
21:30: Curtas (2.sessão)
dia 9. Nov 19:30: Bufo & Spallanzani
21:30: Memórias Póstumas de Bras Cubas
dia 10 Nov. 19:30: O Auto da Compadecida
21.30: Traição
Você receberá a programação detalhada no mês de outubro. Veja também: www.casadobrasil.de
Local: Maxim Kino - Landshuter Allee 33 (U1 Rotkreuzplatz ou Bus 33)
Data: Sexta-feira, 06.12.2002 às 19.00 horas
Evento: Concerto com o Coral Cantares - Coral Brasileiro em Munique
Regência: Lilian Zamorano Müller
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Cantares é um coral fundado em 1995 em Munique e que se dedica especialmente à interpretação do
repertório coral brasileiro. O grupo é formado por cantores amadores e profissionais de diversas
nacionalidades, que divulgam, aqui na Alemanha, a música brasileira e a língua portuguesa.
Cantares tem sido reconhecido pela escolha criteriosa e sensível de seu repertório. Um de seus principais
objetivos é divulgar a riqueza melódica e rítmica das músicas brasileiras como baião, samba, bossa nova
e cantos indígenas, que refletem a diversidade cultural e criatividade ímpares deste país.
Local: EineWeltHaus - Schwanthalerstr. 80 Rgb - salas 211 + 212
(a 1 min. da estação Theresienwiese, U-Bahn U 4/5, saida Schwanthalerstrasse)
Entrada para não-sócios 3
http://www.CasadoBrasil.de
Você ja tem e-mail? Mudou de endereco? Por favor nos avise!! secretaria@casadobrasil.de
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