AGENDA VIRADA
CULTURAL
01.04 A 07.04
Esta agenda traz o que está sendo produzido e disponibilizado por artistas, grupos e
instituições. A programação listada é composta por ações cadastradas na Plataforma
Londrina Cultura, e resultado de pesquisa em diversos canais, trazendo variedade e
pluralidade de linguagens culturais. As atividades voltadas para o público infantil
estão sinalizadas.

ATIVIDADES INFANTIS ONLINE
ClubeKids OnLine: Curso de leitura para crianças
Neste mês, o Sesc Cadeião Cultural promove o curso de
leitura para crianças. Em todos os encontros será feita a
leitura de um novo livro com as crianças, terá mediação,
bate-papo e atividades diversas. Vagas limitadas.
Período: toda quarta-feira, até 28.04, às 14h30
Preço: mensalidade de R$10,00 para trabalhadores do comércio e
dependentes / R$15,00 para o público em geral.
Classificação etária: 06 a 12 anos

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2878

Canal da Vovó Fofuxa
Eloiza Torres, professora, artista e contadora de histórias,
traz a personagem Vovó Fofuxa para narrar seus contos,
receitas e brincadeiras de forma lúdica. As histórias vão das
clássicas até as de Geografia. Nesta semana, confira os
vídeos inéditos: “Vovó Fofuxa conta: Cartas do menino do
quarto para o mundo', de Andrė Coneglian”; “Vovó Fofuxa
ensina a fazer um boneco com cabelo!”; “Vovó Fofuxa
ensina a fazer peixes com seixos (‘pedrinhas’)”.
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2615

ATIVIDADES ONLINE
Canções de trabalho, de domínio público, folguedos
regionais, versos e danças - Bate papo ao vivo no
youtube com a cantora Renata Mattar
O Curso Livre de Teatro de Rua da Vila Cultural Canto do
MARL convida a cantora, instrumentista e pesquisadora da
música tradicional brasileira Renata Mattar para um bate
papo ao vivo pelo Youtube. O objetivo é compartilhar e
multiplicar a experiência vivida pela cantora em
comunidades espalhadas pelo Brasil, onde a cultura dos
mutirões é acompanhada das mais belas cantigas. Onde
homens e mulheres improvisam versos falando de amor,
trabalho e da vida.
Data: dia 01.04, às 19h30

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2977

Live de lançamento on-line dos livros da coleção:
"Temas Supremos: Livros Infantis".
LIVE de lançamento de cinco livros e audiolivros voltados ao
público infanto-juvenil com temáticas sensíveis e
existenciais, como a morte, a solidão, o desejo, entre outros.
Lançado pela editora GRAFATÓRIO, as obras foram
escritas por Luis Henrique Mioto, ilustradas por Ricardo
Bagge e Marli Miotta.
Data: dia 02.04, às 19h

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2978

Italiano para Cantores
O curso “Italiano para cantores” é agora oferecido pela
associação de cultura italiana I Bravissimi em parceria com
o Studio Lucas Speck. As aulas incluem textos de Árias e
canções italianas. Os valores são especiais para cantores e
também para professores de canto.
Período: toda segunda-feira, de 05.04 a 30.08, às 14h
Preço: R$ 580,00

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2980

Live de Segunda
Vem conversar com a gente
A Cia. Os Palhaços de Rua apresenta, toda segunda-feria,
uma live onde é debatido as grandes questões da
humanidade “sem chegar a lugar nenhum, porque o
importante é a discussão”. Leve suas questões sem
resposta para se divertir com a Companhia.
Período: toda segunda-feira, até 31.12, às 18h30

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2961

Ritalino no YouTube
O Palhaço Ritalino tem produzido conteúdo cômico em seu
canal no YouTube com destaque para o "Quarentena Talk
Show - programa de entrevistas e variedades com séria
restrição orçamentária". Nesta semana, confira o video
inédito: “O melhor mágico lá de casa!”
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2511

Podcast Sarau do Conto Surreal
Podcast de Contos Absurdos, Abstratos e Surreais. Toda
semana são apresentados “Contos Fantásticos” para você
ouvir em casa, e imaginar as mais inimagináveis histórias.
Esta semana apresentamos o conto inédito “Viagem ao
Centro da Terra” Com edição do Bacharel em Artes Cênicas
pela UEL, Luca Turino.
Período: todas as terças e quintas-feiras, até 31.12, às 1h00

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2957/

Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica
“Laboratório de Literatura – A Arte da Crônica” é um curso
ministrado por Samantha Abreu que une teoria e prática,
abrangendo grandes momentos da crônica em nossa
literatura, analisando nossos maiores expoentes e algumas
técnicas de escrita criativa. Informações pelos fones:
(43) 3572-7700 / (43) 3572-7707.
Período: toda quarta-feira, até 26.05, às 19h30
Preço: R$28,00 para trabalhadores do comércio e dependentes
R$43,00 para o público em geral

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2906/

ClubeTeen OnLine - Encontros de
Leitura para Adolescentes
O Clube Teen OnLine é um grupo de leitura para os
adolescentes compartilharem suas impressões, seus gostos
e percepções a respeito dos principais livros “teen”, como
os da saga Harry Potter, aos livros do John Green,
passando por Fangirl, Jogos Vorazes, e outros.
Período: todo sábado, até 26.06, às 10h
Preço: mensalidade de R$10,00 para trabalhadores do comércio e
dependentes / R$15,00 para o público em geral.

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2917

ATIVIDADES PRESENCIAIS
Curso de Multimídia: edição de fotos e vídeos
Curso para desenvolvimento de conhecimentos em diversas
linguagens do audiovisual. Neste primeiro módulo de 30h,
aprenda a criar e editar áudios e vídeos de forma prática e
acessível.
Período: todo sábado, até 29.05, às 9h
Local: Sesc Cadeião Cultural - Rua Sergipe, 52
Preço: R$39,00 para trabalhadores do comércio e dependentes R$56,00 para o público em geral
Classificação Etária: 12 anos

https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2945

TOUR PELOS MUSEUS
Museu Nacional de História Natural de Washington DC
- National Museum of Natural History
O Museu Nacional de História Natural de Washington DC,
conhecido pela interatividade que oferece aos visitantes,
conta com um acervo de 126 espécimes e artefatos. O
museu oferece em seu site oficial uma visita virtual em 360º,
possibilitando conferir detalhes do espaço e das
exposições.
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Conhecer o Museu por Dentro - Série Acervos
Projeto Museu Histórico de Londrina
Rumo aos 50 anos: Conservação e Disponibilização
Online de Acervos
O Museu Histórico de Londrina disponibiliza virtualmente
informações e imagens de seu acervo em formato
audiovisual, como parte do Projeto Museu Histórico de
Londrina Rumo aos 50 anos: Conservação e
Disponibilização Online de Acervos. Confira os vídeos
inéditos:

História e imagens da Antiga Casa da Criança
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2910/
Cartão Postal com imagens da coleção Foto Estrela Acervo Tridimencional do MHL
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2889/

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 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/
Depoimento do escritor e jornalista Nilson Monteiro
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2802/
Vídeo em homenagem aos diretores e diretoras que
passaram pelo Museu Histórico de Londrina
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2801/
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/
Depoimento de Neuza Urquiza, que acompanhou a
fundação do Museu Histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2808/
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
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2852
Canal do Youtube com vídeos referentes ao que
acontece no Museu histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2837/
Vídeo em homenagem aos estagiários que já passaram
pelo Museu Histórico
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2886
Projeto Coleção: Fotografias de Familia
https://londrinacultura.londrina.pr.gov.br/evento/2937/

OPORTUNIDADES
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
Inscrições: sesiculturalondrina@sistemafiep.org.br
Preço: Gratuito
Classificação: 18 anos

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

