
 
AGENDA VIRADA 

CULTURAL 

17.12 A 23.12 
Edição Especial em Comemoração ao 86º 

Aniversário de Londrina 
 

Em tempos de isolamento social, as atividades culturais são deslocadas para outro 
lugar. Este lugar é o “espaço virtual”. Esta agenda traz o que está sendo produzido e 
disponibilizado por artistas e grupos. Como uma “Virada Cultural” disponível o 
tempo todo. 
A Secretaria Municipal de Cultura, os Conselhos Municipais de Política Cultural, e do 
Patrimônio Cultural, o Comitê Municipal de Economia Criativa, o SEBRAE e o APL do 
Audiovisual, buscam incentivar o registro de atividades culturais na Plataforma 
Londrina Cultura para que tenhamos um respiro neste tempo. 
A programação listada e disponibilizada é o resultado da pesquisa em diversos canais 
online. Ela traz variedade e pluralidade de linguagens culturais. As atividades, 
voltadas para o público infantil, estão sinalizadas informando esta indicação. Todas 
as demais, sem sinalização, são destinadas ao público adulto, bem como as 
atividades presenciais. 

 

 

Canal da Vovó Fofuxa 
 
Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias, 
traz a Vovó Fofuxa para narrar seus contos, além de 
receitas e brincadeiras de forma lúdica. As histórias vão das 
clássicas até as de Geografia. Nesta semana, confira o 
vídeo inédito: Participação no especial de Natal do Grupo 
Hugo Gonçalves (Hospital do Câncer de Londrina ). 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615 
 

 
 

 
 

Atividades Presenciais da X Mostra de Música de 

Câmara "Do Barroco ao Contemporâneo"  

Em dezembro deste ano, a Orquestra de Câmara Solistas 
de Londrina completa 22 anos de trajetória e a Mostra de 
Música entra em sua 10ª edição. Concertos em igrejas e 
concertos itinerantes fazem parte da programação das 
atividades presenciais do evento.  

  

Datas: 18.12, 19.12 e 20.12, às 20h - Concerto itinerante com 

a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina apresentando 

músicas natalinas (em cada dia um novo trajeto) 

 

Data: 22.12, às 19h30 - Concerto presencial no Santuário 

Nossa Senhora Aparecida (Rua Grajaú, 257, Vila Nova) 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2870 

 
 

 
Ler & Brincar: Contações de histórias 

e oficinas para crianças 
 

Contação de histórias e oficina de criação de boneco de neve 

como porta-recado/imã de geladeira para crianças. Vagas 
limitadas, com inscrições antecipadas pelo telefone: 3572-
7700 / 3572-7701 / 3572-7719 

 

                Data: 19.12, às 15h  
 

Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52 
Preço: Doação de 1 brinquedo para a Campanha do Brinquedo 
Classificação Etária: a partir de 5 anos 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2815 

 

 
 

 
 
 

AlmA Livre - Londrina 86 anos 
 

Em comemoração aos 86 anos da cidade de Londrina a 
Alma Londrina Rádio Web realizará, nos dias 16 e 18 de 
dezembro, o evento online “Alma Livre”.  
 
Programação:  

 
Data: 16.12, às 15h - Lançamento do vídeo “Kung Fu Wushu - 
Aprimoramento pessoal, arte e cultura” 
 
Data: 18.12, às 10h - Oficina “Pesquisa e produção 
radiofônica” (inscrições: oficinas.almalondrina@gmail.com) 
 
Data: 18.12, às 15h - Lançamento do vídeo “A.S.K.L. - 
Associação de Skate Londrinense. 
 
Data: 18.12, às 19h - Lançamento do vídeo “C. Walk: Passos 
Pro Futuro” 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2871 
 

 

Live dos Alunos do Projeto Musicando na Escola 

O projeto Musicando na Escola promove uma apresentação 
online (live) com repertório de seis músicas produzidas 
durante 2020 pela Oficina de Música de Câmara.  
 

Data: 17.12, às 19h30 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2877 
 

 
 

ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

 

 

ATIVIDADES ONLINE 
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Atividades Online da X Mostra de Música de Câmara - 

"Do Barroco ao Contemporâneo" 

Em dezembro deste ano a Orquestra de Câmara Solistas de 
Londrina completa 22 anos de trajetória e a Mostra de 
Música entra em sua 10ª edição. Concertos nas igrejas, 
concertos didáticos, cantigas de roda e reprises de 
concertos da 9ª Mostra de Música de Câmara fazem parte 
da programação online do evento.  
 
Período: até 17.12 - Concertos Didáticos; Cantigas de Roda - 
Projeto Cirandar com gaitista José Staneck; Concerto para 
Crianças com Quinteto da OCSL; Apresentação dos 
instrumentos - Quinteto da OCSL  
 
Data: 17.12, às 19h30 - “O Violino em Solo no Brasil', por 

Alessandro Borgomanero, no programa: Ricardo Tacuchian 

(1939) e Marcos Salles (1885-1965)  

  

Período:17.12 a 20.12, às 12h - Reprises de Concertos da 9ª 

Mostra de Música de Câmara  

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2870 

 
 
 

Live Circo de Natal - Espetáculo de circo com tema 
natalino 

 
A Live “Circo de Natal” realizará um espetáculo com 
diversas performances circense com tema natalino na 
página do Facebook do Barracão Tangará. 
 

Data: 19.12, às 20h 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2856 
 
 
 

Lançamento Virtual do Livro "O Jeito de Falar dos Pé 
Vermeio" 

 
Lançamento do livro “O Jeito de Falar dos “Pé Vermeio”. A 
obra remete à historia dos pioneiros do Norte do Paraná e 
dá voz a um povo que se organizou a partir da chegada dos 
múltiplos agentes de uma sociedade pluricultural, 
conhecidos como os “pé vermeio” cujo léxico e forma de 
falar traduz um conjunto de expressões idiomáticas, ditados 
populares e zoônimos então por eles utilizados. 
 
 

Download Gratuito no link abaixo 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2855/ 
 
 

 
O Natal da Itália 

 
A Associação I Bravissimi realiza dois encontros online 
sobre a Arte Italiana e o Natal. Apresenta suas tradições, 
costumes, cultura, e como foram se modificando ao longo 
do tempo - da Idade Média até os nossos dias. Os 
professores Rafael Sozzi (Itália) e André Pelegrinelli (Brasil) 
farão um bate-papo com os inscritos neste “Encontro com 
Arte” 

 
Datas: 16 e 17.12, às 19h 

 
Preço: R$40,00 (associado) e R$80,00 (não associado) 

 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2839 

 
 

 
Uma pausa para um café 

 
No mês de dezembro, o Núcleo Ás de Paus iniciou uma 
série de atividades online que compõem a programação do 
projeto “Uma pausa para um café”. Confira a Live interativa 
do espetáculo Donantônia.  
 

Data: 21.12, às 19h 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2838 
 

 
 

Londrina Sonora Exposição inédita multissensorial 
online - Passeio auditivo através de imagens de 

Londrina nos anos 30 
 

O projeto Londrina Sonora traz para o público uma 
exposição online e multissensorial, com a proposta de que 
o espectador faça um passeio auditivo  através  de  
fotografias  tiradas  em  Londrina  nos anos 30. Relembre 
quais eram os sons que permeavam a escuta dos nossos 
povos originários e das pessoas que aqui chegavam.  
 

Período: até 31.05.21 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2825 
 

 
 

 
 

Ritalino no Youtube 
 

Durante a quarentena, o Palhaço Ritalino tem produzido 
conteúdo cômico em seu canal no Youtube, com destaque 
esta semana para o programa “Teaser: O AstroLábia” 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2511 
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André Siqueira - Shows e entrevistas 
 

André Siqueira, compositor, arranjador, multi-instrumentista 
e educador musical, disponibiliza vídeos de shows e 
entrevistas no seu canal do youtube. Confira o vídeo inédito 
“Cravo e Canela”, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2522 
 
 

 
 

Vozes Anoitecidas 
Processo Criativo 

 
Série documental sobre o processo criativo de montagem 
do espetáculo "Vozes Anoitecidas", de Roberto Sales, a 
partir da obra de Mia Couto. 
 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2835 
 

 
 
 

 
 
 

Conhecer o Museu por Dentro - Série Acervos 
 
O Museu Histórico de Londrina disponibiliza virtualmente 
informações e imagens de seu acervo. Neste período, você 
pode conferir as seguintes séries no link abaixo: 
 
 

https://cutt.ly/wf3f7Uv 
 

 
 

 
Vídeos em homenagem aos 50 anos do Museu 

Histórico de Londrina  
 
Vídeos tematizados, com depoimentos e homenagens, para 
comemorar meio século do Museu Histórico de Londrina 
Padre Carlos Weiss. 
 

Cartão Postal, com Imagens do Acervo da BIOPAR 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2794/ 

 
Cartão Postal, com imagens de um Teodolito 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2795/ 
 

Projeto Londrina Prateada 
Digitalização de negativos doados pela CODEL, 

com recursos do PROMIC 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2796/ 

 
Cartão Postal, com imagens de peças utilizadas na 

produção de fotografias analógicas 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2797/ 

 
Homenagem ASAM (Associação dos Amigos do Museu 

Histórico de Londrina) 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2798/ 

 
Autoridades felicitam o Museu Histórico de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2799/ 
 

Depoimento da Profª Drª Viviane Bagio Furtoso 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2800/ 

 
Vídeo em homenagem aos diretores e diretoras que 

passaram pelo Museu Histórico de Londrina 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2801/ 

 
Depoimento do escritor e jornalista Nilson Monteiro 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2802/ 

 
Depoimento do Prof. Rogério Ivano 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2803/ 
 

Homenagem ao Museu Histórico, feita pela poeta 
Flávia Quintanilha 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2804/ 
 

Felicitações do Prof. Dr. Décio Sabbatini, aos 50 anos 
do Museu 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2805/ 
 

Vídeo de Homenagem da Orquestra de Câmara 
Solistas de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2806/ 
 

Depoimento da primeira funcionária do Museu 
Histórico de Londrina 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2807/ 
 

Depoimento de Neuza Urquiza, que acompanhou a 
fundação do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2808/ 
 

Vídeo com o início do Museu Histórico nos porões do 
Colégio Hugo Simas 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2809/ 
 

Homenagem ao Prof. Jorge Cernev, um dos 
fundadores do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2810/ 
 

Homenagem aos funcionários que fizeram parte dos 50 
anos do Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2811/ 
 

Cartão Postal, com objetos pertencentes à Coleção 
Família Matsubara 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2826 
 
 

Eventos que acontecem anualmente no Museu 
Histórico 
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https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2852 
 

Projeto Londrina Prateada - Digitalização de negativos 
doados pela CODEL com recursos do PROMIC - 

Construção da Avenida Leste Oeste 
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2849 

 
Exposições Temporárias – Parte II 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2847/ 
 

Vídeo sobre as ações educativas que são realizadas no 
Museu Histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2842/ 
 

Canal do Youtube com vídeos referentes ao que 
acontece no Museu histórico 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837/ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Inscrições para empréstimo de equipamentos de 
audiovisual do NPD Londrina 

 
Estão abertas as inscrições para solicitações de empréstimo 
e utilização de equipamentos de captação de imagem, som 
e edição do Núcleo de Produção Digital de Londrina (NPD 
Londrina). O Regulamento e a descrição dos equipamentos 
estão disponíveis no Portal da Prefeitura de Londrina e 
Plataforma Londrina Cultura. 
 
Período: até 31.12.2021 
Inscrições: sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br 
Preço: Gratuito 
Classificação: 18 anos 
 

Informações: 
http://www.londrina.pr.gov.br/nucleo-producao-digital-

londrina-sec-cultura 
 

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2318 
 
 

 
 
 

Saber Museu 
 
O programa “Saber Museu” oferece seis cursos gratuitos na 
modalidade EAD. Alguns já estão com inscrições abertas, 
outros ainda vão abrir. 
 
 

https://sabermuseu.museus.gov.br/ 
 

 
 

Concepção de projetos audiovisuais e fontes de 
financiamento 

 
O curso destina-se aos agentes regulados que gerenciam 
projetos audiovisuais com financiamento de recursos. 
CONTEUDISTA: Ancine 
CERTIFICADOR: Enap 
CARGA HORÁRIA: 20h 
 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248 
 

 
 

“Na Plataforma Londrina Cultura e pelo app “Londrina Cultura” 
(Android) você também pode acessar diversos conteúdos 
referentes à produção cultural local, como: curtas-metragens, 
canais de grupos culturais e de artistas, álbuns musicais, 
páginas sobre espaços culturais, entre outros. Clique aqui ou 
acesse o QR Code abaixo: 

 

 

 

OPORTUNIDADES 
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