
De 1º a 16 de Setembro de 2022

https://open.spotify.com/show/4oVekpo1oPx3ltZPL6TkQa
https://bit.ly/zapdacultura
https://www.youtube.com/channel/UC33A52YxOPILGqMotj2AajQ
https://www.facebook.com/seculthortolandia/
https://www.instagram.com/seculthortolandia/


MAC (24/8 A 30/9)
Apresentação: Teatro (31/8 A 2/9)

Parada Poética (5/9)

Essa Parada Poética de segunda-feira (5), foi INCRÍVEL! O microfone 
aberto foi palco para grandes declamações, literatura e protesto. 
Entre uma participação e outra do público, o Rashid quebrou tudo 
com suas letras que vão do amor ao clamor! "Liberdade pra alma, 
liberdade pra mente". Renan Inquérito comandou, com maestria, o 
sarau e o Dj Viny mandou as melhores músicas para a noite. Uma 
experiência única para quem esteve presente nesse rolê.

Registros das apresentações de teatro, da Mostra de Artes da Cena 
(MAC). Rolou nos dias 31/8, 1º e 2/9, na Escola de Artes "Augusto 
Boal". Os nossos aprendizes do curso de Teatro Profissionalizante, 
mostraram todo o talento e o que aprenderam no 1º semestre de 
2022, em suas apresentações. Foi lindo demais e já deixou aquela 
pontinha de saudade. Muito sucesso a todes! 



9ª Reunião Ordinária CMPC (8/9) CineSolar (8 e 9/9)

Nos dias 8 e 9/9 (quinta e sexta) recebemos o projeto CINESOLAR, 
em Hortolândia. Cineminha gratuito, sustentável e com pipoquinha 
grátis. Uma experiência super legal, que rolou na praça "A Poderosa" 
e na praça do Jardim Novo Ângulo. Além da sessão de cinema, com 
o filme Rio 2, o público teve a oportunidade de conhecer a estação 
móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz. 
Valeu galera, até a próxima! 

O Conselho Municipal de Política Cultural de Hortolândia (CMPC) realizou no 
dia 8 (quinta-feira), a nona reunião ordinária de 2022. O encontro aconteceu 
pelo nosso canal do YouTube. Confira as pautas: Informes; Aprovação da Ata 
da Reunião Anterior; Revisão do regimento/lei do CMPC: andamento da 
revisão proposta pelos membros do conselho; Planejamento da LAB2 e LPG, 
apresentação do plano de trabalho criado pelo conselho junto com a 
secretaria, para aplicação das Leis do Município; Formação do CIPOC: 
Comitê de Integração de Políticas Públicas de Cultura.



Lançamento Coral Jovem (9/9)  Samba na Praça (11/9)

O projeto Samba na Praça, percorre as praças de Hortolândia, 
levando muita animação e claro, muita música.  E no último domingo 
(11), a galera se reuniu na praça do Minda, onde rolou uma roda de 
samba junto a comunidade.
Fica ligadinho, que logo teremos mais programações de samba na 
região. 

É com muita alegria que lançamos oficialmente o Coral Jovem de 
Hortolândia! Após uma seleção de jovens talentos que fizemos no começo do 
ano, hoje (9) apresentamos nossas preciosidades do coral para o Prefeito 
Zezé, autoridades, servidores e o público frequentador do Paço Municipal. 
Agradecemos aos ensinamentos da professora Suzy Amaral, do Centro de 
Educação Musical de Hortolândia, que coordena essa turminha talentosa do 
coral, ao Secretário de Cultura, e ao Prefeito Zezé Gomes, que acreditam e 
apoiam nossa Cultura !



Sessão Ponto Mis (16/9)

Dentro da programação da MAC (Mostra de Artes da Cena), tem o filme 
"Frida" (2002), nesta sexta-feira (16), às 19h30, na Escola de Artes "Augusto 
Boal" (Rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda). O filme é uma 
biografia da pintora Frida Kahlo, que retrata sua dor desde a adolescência, 
devido ao acidente sofrido que lhe causou paralisia, até o casamento 
conflituoso com o famoso pintor e muralista Diego Rivera, entre outros 
amores. Conheça a Frida, aquela famosa pintora que hoje está estampada 
em bolsas, camisetas e representa a superação e a libertação feminina, na 
arte e no amor. Sessão para maiores de 18 anos.


