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Notícia

Abertas as inscrições para formações do projeto Broadway Brasil; veja como
participar
Por: verdinha às 13:12 de 11/04/2016

Artistas e grupos cearenses interessados em participar de oficinas de montagem
artística devem se inscrever para audições na Caixa Cultura de Fortaleza, até o dia 29 de
abril. As formações são parte do projeto Broadway Brasil – O Show vai começar, que
acontece de 24 a 29 de maio deste ano e tem o objetivo de aperfeiçoar a classe artística no
Ceará e no Brasil. Tanto as inscrições quanto a participação no projeto são gratuitas.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e anexar uma foto de rosto, uma foto
de corpo inteiro e um vídeo cantando. Serão selecionados até 60 candidatos através de um
processo seletivo no site. As oficinas de montagem acontecerão nos espaços da Caixa Cultural
Fortaleza, de 24 a 27 de maio, das 13h às 20h.

Palestras e programação
O Broadway Brasil será dividido em três momentos: palestras no formato de masterclasses, oficinas de montagem e o Cabaret Show. Os
participantes deverão montar, em cinco dias, os números que irão compor o Cabaret Show, um concerto com banda ao vivo e clássicas canções de
grandes musicais. O BB é uma parceria com a Broadway Dreams Foundation (BDF), que estará no Brasil pela primeira vez trazendo profissionais
como Dan Knechtges (diretor e coreógrafo da Broadway), Craig D’amico (ator da Broadway) e Alex Newell (participante do seriado Glee e do
reallity Glee Project).

Alguns brasileiros que integram a programação são Saulo Vasconcelos, ator de produções nacionais da Broadway, como O Fantasma da Ópera, A
Bela e a Fera e Les Miserables, e Liliane Secco, diretora musical das montagens brasileiras Quase Normal e Baby – O Musical.

Confira a programação completa:
Inscrições para oficinas de montagem Broadway Brasil
Data: 11 a 29 de abril

Vivência: Broadway Brasil
Local: CAIXA Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema)
Data: 24 a 29 de maio de 2016

Masterclasses
Data: 24 a 27 de maio
Horários: 10h às 11:30h
Aberta ao público e sujeito à lotação do local

Oficinas de Montagem
Data: 24 a 27 de maio
Horários: 13h às 20h
Inscrições até 29 de abril, no site.

Cabaret show
Data: 28 e 29 de maio de 2016
Horário: sábado, às 20h, e domingo, às 19h
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Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
Vendas a partir de 27/05, das 10h às 20h, na bilheteria da Caixa Cultural


