Entre o período de 23 de janeiro e 03 de março, realizaram-se as inscrições para o
Edital do 12° ABCDança. Foram recebidas 155 propostas entre espetáculos, oficinas e
fóruns. A lista abaixo se refere às propostas SELECIONADAS e aos SUPLENTES. As
propostas não citadas nesta lista, não foram selecionadas pela curadoria.
*Reiteramos que, de acordo com o edital os selecionados para o 12° ABCDança
deverão comparecer obrigatoriamente para uma reunião de organização no dia 18 de
março, às 10h, no Centro Cultural Diadema – Rua Graciosa 300, Centro - Diadema
/SP. Não comparecendo à reunião, o artista/cia deverá se adequar à logística da
programação. Na impossibilidade de adequação à programação, o artista/cia será
desclassificado sendo chamado o espetáculo suplente conforme lista de suplência.
No caso dos selecionados para Oficinas/Fóruns a equipe do ABCDança 2017
entrará em contato com os proponentes.
Espetáculos Selecionados em ordem alfabética
 - An.dor - Cia. As Marias
 - Breve Compêndio para Pequenas Felicidades e Satisfações Diminutas Mercearia de Ideias
 - Cadê o dono do Sorvete? - MUMBRA corpomóvel
 - Céu de Espelhos – Irupê Sarmiento e Samuel Kavalerski
 - Como (des)construir um macho – Biz Cia. de Dança
 - Dois Olhos um Risco – Grupo Art’e
 - Duelo de Egos – Núcleo de Pesquisa em Dança Contemporânea da Fundação
das Artes de São Caetano do Sul
 - Encruzilhada – Fragmentos Urbanos
 - Frestas do Olhar – Cia. Dança Sem Fronteiras
 - Não te Abandono mais, morro contigo – Cia. Carne Agonizante
 - Novos experimentos – In SAiO Cia. de Arte
 - Poetas da Cor – Cia. Druw
 - Sob a Pele – T.F. Style Cia. de Dança
 - Tentativas ao Vento – Chico Lima
Espetáculos Suplentes
 - Oknosmov – Um Balé Nada Russo – Projeto Núcleo Luz
 - Porque somos mutantes – Cia. Fragmento de Dança
 - Varal de Nuvens – Lagartixa na Janela
 - Microresistência – Avoa Núcleo Artístico
 - Trilha – Companhia Dans la Danse
Espetáculos Selecionados em ordem alfabética para a Mostra Ivonice Satie:
 - Conectados – Favela´s Funkers (Blach White Crew)
 - Êxodos – Dias e Cia
 - Gitanas – Grupo de Dança Cigana Amor Gitano
 - Marcas de Passagem – Núcleo Bambu
 - No tempo com Tempo – Associação Passo a Passo

Oficinas/Fóruns Selecionados em ordem alfabética:
 - “A Dança e suas Interfaces” - Fábio Jota
 - “Chula de Palhaços” - Ivan Bernardelli
 - “Danças Contemporâneas: para além da primeira margem” Gal Martins
 - “O Corpo Fora do Eixo” - Cláudia Palma
 - “Oficina Céu de Espelhos” - Irupê Sarmiento e Samuel Kavalerski
 - “Das imagens aos corpos às imagens aos corpos” - Cristina Ávila
 - “Oficina de dança “Respirar junto, vibrar e mover” - Beatriz Sano
 - “Fotografia de dança para fotógrafos e não fotógrafos” - Paulo César Lima
 - “Percussa Locking” - Zildo Aparecido Faria Junior
 - “Dança Brasileira: Da tradição a contemporaneidade” - Roges Doglas e Cláudia
Nwabasili
 - “Dancar a Literatura oficina para crianças” - Larissa Pretti
 - “Oficinas de Treinamento e Estudos dos Fluxos Internos de Movimento” Mariana Molinos
 - “Para ir – Danças Afro Brasileiras’ - Mariana Ramos
 - “Performance, Gênero e Cidade” - Eduardo Bruno
 - “Queda, desorientação e ascensão no Contato Improvisação” - Ricardo Neves

IMPORTANTE:
A produção do ABCDança 2017 entrará em contato via e-mail,
com os selecionados, para informar local / dia / horário de cada
oficina.
Retirada de Material: Os Grupos não selecionados interessados em retirar o
material enviado para o edital devem marcar dia e horário através do telefone:
(11)94024-0497 ou através do email abcdanca@apbd.org.br até o dia 31 de
Março de 2017.
Diadema, 11 de março de 2017
Equipe Organizadora
do ABCDança

