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Inscrições abertas até 17 de setembro
A 10ª Goiânia Mostra Curtas abre, no dia 23 de agosto (segunda-feira),
inscrições para duas oficinas, um seminário e uma palestra. São oferecidas
gratuitamente as oficinas Domínio de imagem, com o cineasta e crítico de
cinema Kleber Mendonça Filho; e O ser em cena – interpretação para
cinema, com o preparador de elenco Frederico Foroni; o seminário Cinema
digital, com o escritor e doutor em comunicação Luiz Gonzaga de Luca; e a
palestra Cinema e artes plásticas: a relação do artista com a realidade, com
o cineasta e artista plástico Cao Guimarães. As inscrições para as oficinas e
seminários vão até dia 17 de setembro e podem ser feitas pelo site
www.goianiamostracurtas.com.br
(http://www.goianiamostracurtas.com.br/) . As vagas serão distribuídas,
preferencialmente, entre os candidatos residentes no Estado de Goiás, onde
se realiza o festival.
A mostra é realizada pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam) e
está programada de 5 a 10 de outubro, no Teatro Madre Esperança
Garrido, Colégio Santo Agostinho, em Goiânia-GO. O projeto conta com o
patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet, e apoio do Fundo
Nacional de Cultura, Secretaria do Audiovisual, Sebrae Goiás e Lei Goyazes.
O Icumam continua em busca de mais parcerias para o projeto.
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Participantes do #EncontrodaDiversidade almoçam ao som da viola caipira e das castanholas de um cigano http://ow.ly/2A9Mt 22
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Roda de convivência traz experiências na troca de informações por meio dos recursos midiáticos http://ow.ly/2A9JT
#EncontrodaDiversidade 24 minutos atrás
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