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A bailarina e coreógrafa Rita Guerra abre inscrições para imersão em criação em dança e

audição para integrar cia de dança. As atividades acontecem de 14 a 17 de fevereiro, das

19h30 às 22h, na Teia Cultural (Rua São Paulo, 68), em Bento Gonçalves, tendo Cecília

Kerche, primeira bailarina do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, como

convidada.

Essa imersão em criação em dança tem por objetivo promover o encontro entre

dançantes que desejam ter contato com a forma de trabalho de Rita Guerra, que envolve

as estéticas Ballet Clássico e Dança Contemporânea. A ideia é proporcionar experiência

em processo criativo.

Nesse processo, durante 4 dias, serão realizadas diferentes formas de criação e

propostos exercícios para observação de potencialidades e treinamento de habilidades.

Podem participar maiores de 15 anos, sem limite máximo de idade. Menores de idade

deverão apresentar autorização de responsável e maiores de 21 anos deverão ter

experiência prévia em alguma estética (gênero, estilo).

As inscrições podem ser feitas até às 12h da próxima segunda-feira (14), pelo whatsapp

(54) 93619-3619. Informações pelas redes sociais: facebook.com/dancaritaguerra e

instagram @ritaguerrars.

Rita Guerra

Bailarina, coreógrafa, diretora, pesquisadora e professora de dança há 30 anos de

experiência. Licenciada com láurea acadêmica em Dança pela UERGS e mestranda no

Programa de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa Artes em Contextos

Educacionais na UERGS. Atualmente reside em Bento Gonçalves/RS. Escolheu a dança

como uma forma de estar no mundo.

Cecilia Kerche
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Em 1982, ingressou no Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e após três anos, foi

promovida a primeira bailarina da companhia. Ao longo de trinta anos de carreira, dançou

nos principais festivais e galas de dança no Brasil e exterior. É Embaixatriz da Dança

concedido pelo Conselho Brasileiro de Dança e representante oficial do Brasil no

Conselho Internacional de Dança, da Organização das Nações Unidas para a Educação,

a Ciência e a Cultura (UNESCO).


