
De 23 de Julho a 31 de Agosto 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/


RECITAL DE INVERNO  (25 à 30/7) ACHEI UM LIVRO (29/7)

A região do Vila Real recebeu uma edição especial do "Achei um 
livro: Hortolândia". Rolou no dia 29 (sexta), na Praça São Francisco 
de Assis. Os livros foram espalhados logo pela manhã na praça e 
rapidinho foram encontrados por nossos leitores hortolandenses. 

Realizamos um Recital de Inverno, de 25 a 30 de Julho. Foram lindas 
apresentações de alunos e professores de música da cidade, com 
repertórios maravilhosos. Além dos shows de Leonardo Gonçalves e 
Li Martins. Estamos gratos por essa semana que respiramos boa 
música no Teatro “Elizabeth Keller de Matos”, palco que trouxe os 
grandes talentos de Hortolândia e um intercâmbio sensacional de 
sons e saberes!



PARADA POÉTICA (1º/8) CONCERTOS OFICIAIS (2/8)

Os grupos "Sopro de Prata" (flautas) e "Vibrasax" (saxofones) 
realizaram na terça-feira (2), às 20h, apresentações pelo projeto 
“Concertos Oficiais”, Série Inverno. Os repertórios foram sensacionais 
e o público adorou!

Quanta honra receber em nossa cidade o querido poeta Marcelino 
Freire. A  noite de segunda-feira (1º) foi maravilhosa. Entre versos e 
rimas, prestamos uma especial homenagem ao grande poeta Miró da 
Muribeca, que faleceu recentemente. O microfone aberto, 
discotecagem do DJ Vinny e o nosso mestre de cerimônia Renan 
Inquérito deram mais uma vez um showzaço na Parada Poética. 



III CONCERTO  (5/8)  HORTOGOSPEL (6/8)

O HortoGospel realizado no sábado (6), na Praça "A Poderosa", foi 
lindo demais! As bandas de nossa cidade e a Banda DiscoPraise 
acalentaram os nossos corações com músicas e palavras de amor, 
de paz, de esperança e de fé. 

O Teatro "Elizabeth Keller de Matos" recebeu no dia 5 de agosto 
(sexta), às 20h, o III Concerto da Camerata "Septimus Ensemble". O 
grupo iniciou suas atividades em setembro de 2021, sob a direção 
musical do Quarteto de Cordas Krieger. No repertório, obras de 
Johann Sebastian Bach; Wolfgang Amadeus Mozart e Edvard Grieg. 
Foi lindo!



HORTOROCKLÂNDIA (7/8)  8ª  REUNIÃO ORDINÁRIA CMPC (11/8)

O Conselho Municipal de Política Cultural de Hortolândia (CMPC) 
realizou na quinta-feira  (11), às 19h, a oitava reunião ordinária de 
2022. O encontro aconteceu pelo nosso canal do YouTube 
(/SecretariadeCulturadeHortolândia).
Confira as pautas: Informes; Aprovação das Atas das Reuniões 
Anteriores; Orçamento Municipal de Cultura; Andamento da criação 
de Lei de Espaços Públicos; Calendário Festivo de 2022/2023.

O nosso domingão rock n' roll na Praça "A Poderosa" foi como? 
Iraaado demais, bb! O HortoRockLândia aconteceu no domingo (7) e 
trouxe o som pesado das bandas Vó Tonha; Fogo 51; Monstrenga; 
Cannon of Hate; Bocapodre; Cavaleiro Dragão e Ratos de Porão. Só 
showzaços pra galera da nossa cidade e da região! E a nação 
roqueira se jogou na animação e também na diversão do tradicional 
bate-cabeça. Foi incrível!  



CIRCUITO SESC DAS ARTES (12/8)  1ª FESTA DO DIA DOS PAIS  (13/8)

A 1° Festa do Dia dos Pais foi um presentão para toda a família 
hortolandense!  O carinho e a simpatia de Lourenço e Lorival 
cativaram o nosso público, que cantou e se emocionou com os 
clássicos da dupla. Um momento de lazer, alegria e nostalgia para 
todos que compareceram ao Lago da Fé! 

O Circuito Sesc das Artes, passou por Hortolândia na sexta feira (12), 
e nos trouxe um dia de dança, teatro, circo, literatura e música. 
Enchemos a Escola de Artes "Augusto Boal" de arte e cultura! E 
finalizamos a noite com o show de Ana Canãs, cantando Belchior. Foi 
linda a participação do público e uma honra receber as atividades em 
nossa cidade ! Valeu Circuito Sesc, e que venham os próximos 
encontros! 



SHOW TUC LUCAS: ANDAR COM FÉ (13/8)  ESPETÁCULO PINGO D’ÁGUA (16/8)

No dia 16 de agosto (terça), às 10h, 14h e 16h, no Anfiteatro da EMEF 
Marleciene Priscila P. Bonfim, aconteceu o espetáculo teatral “Pingo D’
Água”.
A criançada adorou e ajudou o Pingo em sua missão superespecial!

No dia 13 de agosto (sábado), às 19h30, a Escola de Artes “Augusto 
Boal” recebeu o show gratuito “Andar com Fé”, do artista Tuc Lucas, pela 
iniciativa “Todos por Edna”.
Tuc é cantor, compositor nascido em São Paulo e criado nas ruas do 
Capão Redondo, periferia de SP. Participou de vários programas da 
televisão aberta e em Hortolândia, vem com um repertório incrível que 
mistura ritmos com os sons corporais.



LANÇAMENTO JACUBA 
GRAFFITI FESTIVAL (19/8) 

O lançamento oficial do Jacuba Graffiti Festival aconteceu na sexta-feira 
(19), às 19h, no Teatro “Elizabeth Keller de Matos”, com a apresentação 
dos artistas que participaram do projeto. No evento, também rolou uma 
mini exposição dos trabalhos dos(as) grafiteiros(as).

Em meio a fotos, feeds, storys e muito glamour, realizamos nosso 1º 
Encontro de Influencers de Hortolândia 2022. Foi uma noite para 
prestigiar e valorizar o trabalho dos influencers hortolandenses que 
ajudam a construir e edificar as narrativas da nossa cidade! E ainda teve 
o worshop e pocket show com Bruna Volpi e presença VIP da Jaque 
Khury, muito charme, né? Agradecemos a todos pela participação e 
parceria, que rendeu mais de 5k de novos seguidores para a página da 
Secult. 

ENCONTRO DE INFLUENCERS (20/8)



MAC (24/8 A 30/9)
APRESENTAÇÃO: DANÇA (24 A 26/8)

Registros de um espetáculo lindo, que aconteceu nessa primeira 
semana de Mostra de Artes da Cena (MAC). A Cia. Pulsar, se 
apresentou nos dias 24, 25 e 26 de agosto, na Escola de Artes "Augusto 
Boal", com o espetáculo de Dança "Corpo que Soul".  Resultado de uma 
belíssima direção da arte-educadora Cibele Ribeiro com aprendizes do 
1º Semestre de 2022, da turma de Dança Profissionalizante.

Um final de semana de muita arte ! Do jeitinho que nós gostamos. 
Finalizamos a 5° Edição do Jacuba Graffiti Festival com muita satisfação e 
orgulho! Foram dois dias (20 e 21) de muito trabalho e dedicação com 
artistas de 5 estados brasileiros, mergulhados em um paredão de 50 metros 
quadrados, para deixar registrada a arte do graffiti. Valeu galera! Mais um 
espaço colorido com arte e cultura.  Se quiser ver de pertinho essa obra, 
cola no Setor Cultural "Arlindo Zadi", Rua Graciliano Ramos, 280 | Jardim 
Amanda

JACUBA GRAFFITI FESTIVAL (20 E 21/8)



BATALHAS RIMAS E CONHECIMENTO (30/8)

Família hortolandense, que rolê pesado! Terça (30), rolou a 2ª edição da 
Batalha, Rimas e Conhecimento. Crônica Mendes comandou os duelos 
dos MC's, Dj Romeu ficou no esquema da discotecagem e finalizamos a 
noite com o showzão do grupo Realidade Cruel! Mesmo com o friozinho, 
geral colou na praça do Novo Ângulo, para curtir com a gente. Gratidão 
a todos que participaram e fortaleceram ainda mais o evento. "A cultura 
fortalece, a rima prevalece!" 

Quarta-feira (24/08), foi realizado o Concerto Oficial Série Inverno, 
com os grupos Madeira Brasil (clarinetes e percussão) e Turuntuntun 
(percussão). Foi uma noite de muita música e várias gargalhadas 
com os contos do José Justino.

CONCERTOS OFICIAIS (24/8)


