movimento
de intercâmbio
cultural

12
a 17
novembro

programação
inteiramente
gratuita

ter 12 nov

sáb 16 nov

teatro paschoal
9h às 19h

praça antônio carlos (pac)
9h

fórum das artes

reunião da classe artística para
debater os rumos da cultura de juiz de fora

19h

performance

21h

teatro

sararau crioulo + las manas

versão demo

início do painel de street art com stain, dorin e
clarisse hermont

10h

oﬁcina patrimônio em cores dois artistas
reproduzirão em pequenas telas elementos do
patrimônio cultural de juiz de fora

13h

ccbm
19h

batalha de hip-hop e all styles com remiwl
street crew - vagas limitadas. inscrições prévias pelas
redes sociais do grupo: @remiwl

abertura das mostras e palestra “digitalização de
acervos e preservação de arquivos digitais” com millard
schisler (sp)

lançamento do álbum roho tahir - rt
mallone, com participações especiais

II festival de fotograﬁa de juiz de fora

qua 13 nov
teatro paschoal
8h30

painel mecanismos de ﬁnanciamento
sociocultural

17h

biblioteca murilo mendes
10h

redemoinho vozes insurgentes da negritude, com
coletivo vozes da rua

14h

redemoinho quando o grave bater: os
desaﬁos do funk na sociedade, com claudio

18h

ponciano (makoomba) e bruno ramos (mobilizador
nacional pelo funk e colunista do mídia ninja) @brunoramosfunk

20h

parque halfeld
13h

show bambas do portão azul com sil andrade,
driano barboza e joãozinho da percussão
show caetano

brasil e grupo

qui 14 nov
esquina da itamar franco
com rio branco
14h

caravana do patrimônio - visita guiada a céu

aberto na área central da cidade, com produção de
desenhos. projeto atelier livre, parceria com a fau/ufjf

teatro paschoal
19h

teatro sementes de paixão com grupo divulgação
+ registro do divulgação como bem imaterial de juiz de
fora

biblioteca murilo mendes
19h

redemoinho roda de conversa “coisa de mulher mulheres no mercado musical”

ccbm
19h

abertura da exposição “rastros de um
artista”, em homenagem a arlindo daibert

21h
show

los benicios faltosos

sex 15 nov
teatro paschoal
16h
show

trincaferro

18h e 20h30

teatro fauna com quatroloscinco

ccbm
10 às 21h

1ª feira de arte do ccbm

museu ferroviário
14h

redemoinho mc xuxu e o selo trava bizness, com
djóasis de mel de sá, natt maat e rafa bebiano, da
gravadora travabizness

16h

represent ball batalhas de vogue, performance e
realness + apresentações

mercado aberto feira de variedade com participação
do dj gramboy

15h
show

clara castro + laura januzzi

17h

tata chama e as inﬂamáveis + banda
matilda

show

museu ferroviário
15h

teatro o quintal da berta, com cia. sintonia dominó
- espetáculo participante da mostra inventa incena

17h

teatro cinco contra um, com trupe opa!lhaços espetáculo participante da mostra inventa incena

teatro paschoal
19h

teatro urbana, com glaucy fragoso - espetáculo
participante da mostra inventa incena

20h30
show

dudu lima e trio

22h

cinema

exibição do ﬁlme bacurau

dom 17 nov
teatro paschoal
15h

assinado, theo, com a cia. eita!

teatro

21h
show

orquestra juiz de fora

museu ferroviário
16h

soundsystem, com dj gramboy e banda mauloa

parque halfeld
14h
dança

15h
show

grupo macauã

grupo trupicada

centro cultural dnar rocha
10h
workshop de dança, com u miranda

biblioteca murilo mendes
9h às 16h

11h20

contação de histórias

collab, com thiago mourão, malucaz, saﬁra ventura,

feira de literatura bate-papo com poetas e

parque halfeld
14h

teatro o salto com será o benedito?! cia de teatro, circo
e rua - espetáculo participante da mostra inventa
incena

workshop de dança, com rômulo vlad

14h

marcos guilherme (aulão de dança aberto ao público)

15h20

workshop de dança, com bruno barbosa

15h

encontro de artes circenses tarde de vivências

+ cabaré de variedades

hotel renascença
10h

oﬁcina de prospecção em bens tombados

paço municipal (sede da funalfa)
14h

oﬁcina de prospecção em bens tombados

saiba mais no site

polen.funalfa.com.br

