
Projeto
100 Crianças e Adolescentes
P R O G R A M A Ç Ã O  2 0 2 0  –  P R O N A C  2 0 0 3 4 3



    O projeto aprovado junto à Secretaria Especial da
Cultura/Ministério do Turismo cria ações para o
Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre que visam
proporcionar a participação de crianças e
adolescentes da rede pública de ensino em aulas
gratuitas de formação em diversas modalidades
artísticas.

    Os alunos participantes irão integrar grupos de
iniciação à música, artes visuais, teatro, teatro de
bonecos e contação de histórias. 

    Com bolsas gratuitas aos alunos de escolas públicas
do entorno da sede do Centro Cultural 25 de Julho, o
projeto realizará, ainda, ao final do ano, um grande
espetáculo unindo todas as atividades, contando com
direção artística, produção e direção cênica.



 Oficina de artes infantil Arteiros do 25

 Parte do Conjunto Instrumental 25

Grupo UPA! do Centro Cultual 25 de Julho



    Entre as ações do projeto que visam incrementar as
atividades do Centro Cultural através da inclusão de
alunos de escolas públicas estão, também, a realização
de evento cultural mensal com grupos externos ou da
casa e a organização e preservação do acervo
documental, em vista do próximo 70º aniversário da
casa.



Orçamento total do projeto: R$ 182.006,79
Já captados: R$ 80.000,00

Em seus três eixos, o projeto do Centro Cultural 25 de Julho de Porto
Alegre define os seguintes grupos orçamentários:
 
        BOLSAS DE ESTUDO E ESPETÁCULO DE FIM DE ANO 
        R$ 145.000,00
      Pagamento aos professores das diversas modalidades, aquisição
de instrumentos
       Espetáculo: cenografia, figurino, iluminação, sonorização, direção
artística, direção de produção e direção cênica.
 
        APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM GRUPOS EXTERNOS E                     
        INTERNOS DA CASA 
        R$ 11.300,00
        Locação/aquisição de equipamentos e cachês aos artistas.
 
        PRESERVAÇÃO DO ACERVO CULTURAL 
        R$ 10.700,00
       Contratação da pesquisadora/historiadora Angélica Bersch Boff,
equipamento, estagiário e material de consumo.
 
     O projeto envolve também custos administrativos e de divulgação
(que vêm contribuir para a manutenção dos serviços e na
administração do projeto) de R$ 15.006,79.



Programação 25 Portas Abertas

Grupo de Teatro do 25

Vocal Expresso 25



OBJETIVO GERAL

Fortalecer a missão do Centro Cultural 25 de Julho
de Porto Alegre, com ampliação do seu alcance
junto à comunidade local, fomentando a formação
artística de crianças e jovens de escolas públicas e
promovendo eventos culturais mensais.
Organização e catalogação parcial do acervo do
Centro Cultural com vistas ao seu 70º aniversário
e preservação de seu histórico relacionado à
cultura teuto-brasileira.  
 



    OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Oferecer 100 bolsas gratuitas a estudantes das escolas públicas
vizinhas ao Centro Cultural 25 de Julho, que poderão inscrever-se e
escolher em que modalidade de ensino artístico desejam participar,
com uma aula/ensaio semanal, durante o período de
dez meses.

Criar dois grupos corais permanentes, um infanto-juvenil e um
jovem, grupos de iniciação musical através de diversos
instrumentos, grupo de artes visuais, grupo de contação de
histórias e grupo de teatro e de iniciação em teatro de bonecos, no
Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre.

Realizar um grande espetáculo de final do ano, promovendo a
participação interativa dos grupos formados, de alunos das várias
modalidades e seus professores, com montagem de espetáculo e
envolvimento de produção e direção cênica.

Manter trabalho de organização e preservação de documentos
históricos da casa, que atinge 70 anos de existência em 2021.

Realizar dez eventos culturais em forma de show musical, sarau, ou
apresentação teatral, com artistas a serem prospectados no meio
artístico regional e grupos da casa, para público externo.
 



CONTRAPARTIDAS À EMPRESA PATROCINADORA

Instalação de banner permanente na fachada do Centro
Cultural 25 de Julho durante todo o tempo de execução do
projeto, com mensagem de interesse da empresa, voltado à
ação de fomento à inclusão de crianças e jovens através das
artes.

Inserção da logomarca da empresa no novo site do Centro
Cultural 25 de Julho, como patrocinadora do projeto, e em
todo o material gráfico produzido para impressão e redes
sociais, de divulgação do projeto.

Promoção da empresa enquanto realizadora, junto ao Centro
Cultural 25 de Julho, do espetáculo cênico-musical de final de
ano.

Apresentações na empresa ou para a empresa dos grupos
preparados através do projeto, com custos cobertos pela
mesma. 
 
Outras contrapartidas de interesse da empresa patrocinadora
poderão ser negociadas.

Conta para depósito de patrocínio:
Banco do Brasil  Ag. 3527-0

Conta captação  28.408-4
Para Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre

CNPJ  92.911.270/0001-72



EQUIPE DE PROFESSORES DO CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO
             

Piano e cavaquinho – Handyer Borba
                
Violino, viola, bandolim e Conjunto Instumental 25 – Heine Wentz
                  
Flauta em grupo para crianças, também em alemão – Aline Güntzel
                   
Flauta crianças e adultos – Greisi Kirst
                
Violoncelo – Débora Quintella
                   
Contrabaixo acústico – Luiza Prohmann
                 
Violão – Jacson Jaques
                  
Violão e guitarra – Nanã Pombo

Acordeon - Daniel Castilho
                  
Sax tenor, alto e soprano - Jeferson Miranda
                 
Ateliê Arteiros do 25 – Artes visuais, construção com sucata,
literatura e poesia – Anelore Schumann e Ana Tedesco
                  
Contação de histórias com formas animadas – contação e construção
de personagens com sucata – Alexander Kleine
                
Oficina de construção e atuação de teatro de bonecos – Paulo
Martins Fontes
                   
Teatro – Martina Fröhlich
                  
UPA! Jovem (coro jovem) – Federico Trindade 
                   
UPITA! (coro infantil) - Fernanda Nóvoa



CONTATO

Susana Fröhlich - Diretora Cultural do CC25Julho POA
sufrohlich@gmail.com - (51)98186.5808

Juliana Figueiredo – Produtora Executiva do projeto
julianabfigueiredo@gmail.com – (51)99201.8621


