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Atividades Paralelas

Oficinas
Oficina de Aquarela
Aula de aquarela experimental ministrada pela professora Zaira Barion.
Dia: 24 de agosto
Horários: 10h e 15h – 5 vagas /horário

Oficina de Percussão Tambor Carioca
Os alunos entram em contato com instrumentos de percussão, típicos das escolas de samba e dos
blocos de carnaval carioca e com a riqueza e diversidade de ritmos, principalmente os brasileiros.
Elaborada para públicos diversos, a aula é conduzida de forma a que pessoas de qualquer nível de
conhecimento musical, mesmo os leigos, possam participar

Público: a partir de 10 anos

Dia: 27 de agosto

Informações: 97186-1290 / 2294-5367

Horário: 16h – 20 vagas

Local: Studio 56 - Rua Pacheco Leão, 506 - casa 56

Público: adultos

zairabarion@hotmail.com

Tel.: 99743-4788

R$ 50,00

Ministrado por: Sérgio Conforti
Local: Largo Otto Lara Resende (esquina das Ruas Jardim Botânico e Pacheco Leão)
www.facebook.com/tamborcarioca

Workshop de Pintura Zen:
Mestre Sengai e sua Alegre Arte Meditativa
Introdução à pintura zen japonesa com uma breve palestra seguida de exercícios práticos. Veremos como o monge do zen budismo japonês, Sengai Gibon, ligou a profundidade com o humor e
a leveza no seu convite à meditação. Material incluido.
Dias: 20 de agosto
Horário: 16h – 15 vagas
Público: a partir de 12 anos.
Reservas: ionemaz@gmail.com
Coordenação: Ione Manzali, artista e filósofa.
Local: Ateliê Ione Manzali - Rua Pacheco Leão, 704 – casa 21

Gratuito

Gratuito

Exposição
Redesenhando Fronteiras.
Refugiados do Oriente Médio - Fotografia
Com a contundente crise dos refugiados em todo o mundo, a exposição promovida pelo Instituto
D4D, objetiva salientar a importância de divulgar a situação de drama e luta de suas vidas, mostrando
a realidade e resiliência destes grupos de migrantes e refugiados. Resultado de 12 meses de vivencia
na região, esta exposição é uma previa de uma exposição nacional.
Serão expostos também, trabalhos de grupos de mulheres refugiadas no Brasil, coordenados pelo
Atelier BZZ.
Dias: 19, 20, 26 e 27 de agosto
Horário: das 12h às 19h
Informações: 98134-4236
Local: Galeria dos Correios, Rua Jardim Botânico, 728 – em frente loja 114
Instituto D4D - www.discipline4dignity.com

Gratuito

Atividades Paralelas

Música
Jam do Studio 7 JB
Tarde de jam session promovida pelos músicos amigos e convidados, com a participação especial
do quarteto vocal SOULTONS e algumas surpresas.
Dia: 19 de agosto
Horário: 15h

Gratuito

Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Ateliê Mestre Valentin
O ateliê está aberto à visitação, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
Horário: segundas de 12h às 17h e das terças aos domingos de 9h às 17h
Tel.: 3874-1808

Gratuito

Visita Guiada - Trilha Histórica

André Siqueira e Convidados

Visitas guiadas a pé pela Trilha Histórica onde serão interpretados 50 pontos de relevância do
Arboreto do Jardim Botânico entre espécies botânicas, monumentos artísticos e arquitetônicos.

Show solo do violonista que já tocou com Carlos Malta, Danilo Caymmi e Orquestra Sinfônica
Brasileira.

Dias: 23 de agosto

Dia: 26 de agosto

Horários: 9h e 14h

Horário: 15h

Vagas: 25 pessoas por horário

Gratuito
Local: Rua Pacheco Leão 506, em frente à casa 56.
Tel.: 99637-9602 / 99872-8554

Local: Centro de Visitantes

Agendamento: 3874-1808 / 3874-1214

R$ 15,00
Entrada do Jardim Botânico
Local: Rua Jardim Botânico, 1008

Infantil

Criando e Reciclando
A oficina se desenvolve através dos princípios básicos de interação e construção de acessórios,
reciclando capsulas de café. Busca aprimorar o olhar criativo por meio da riqueza de cores destes
materiais, estimulando a criatividade e o valor de reciclar. Serão construídos dois objetos: um
colar e um chaveiro.
Dias: 20 e 27 de agosto
Horário: 14h
Público: de 7 a 12 anos – 10 vagas/dia
Inscrições: 98134-4236
Local: Atelier BZZ – Rua Jardim Botânico, 728 - loja 114 (Galeria dos Correios)

Gratuito
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www.jbrj.gov.br

Campanha
Circuito Solidário parceria Instituto da Criança
O Circuito da Artes, em parceria com o Instituto da Criança, oferece a oportunidade
do visitante exercer a solidariedade no ato da compra.
A cada venda, o artista apresentará a opção de acrescentar na conta R$ 2,00 para
doação ao Instituto da Criança.
Com esta parceria, diversos projetos serão desenvolvidos, beneficiando famílias em
situação de vulnerabilidade social, oferecendo melhores condições nas áreas de
educação, saúde, cidadania e cultura.
Venha se inspirar conosco!

