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Folhetim
10ª Goiânia Mostra Curtas
0 Comentários - Seja o primeiro
Filmes e vídeos em curta-metragem de
todos os gêneros, formatos e com até
25 min podem se inscrever na 10ª
Goiânia Mostra Curtas até dia 20 de
agosto, pelo site
www.goianiamostracurtas.com.br. A mostra, que figura entre os festivais nacionais de curtametragem mais expressivos do Brasil, é realizada pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente
(Icumam) [...]

Festival Universitário de Teatro e Dança – UFU
0 Comentários - Seja o primeiro
O Festival Universitário de Teatro e
Dança – UFU é aberto à participação de
grupos teatrais e de dança vinculados a
escolas de nível superior de todo o
Brasil, que serão selecionados por uma
comissão indicada pela Organização do Festival. Somente poderão se inscrever para o Festival
os grupos brasileiros de teatro e dança [...]

Programa Música Minas
0 Comentários - Seja o primeiro
O Fórum da Música de Minas anuncia a
continuidade do Programa Música
Minas e a publicação dos Editais de
Circulação (inscrições até 25 de julho) e
Intercâmbio Cultural (concessão de
passagens aéreas). O Programa Música Minas 2010, que ainda prevê participações em feiras e
produção de catálogos setoriais, será realizado pela Fundação Clóvis Salgado (FCS) [...]

1° Prêmio de Música Digital
0 Comentários - Seja o primeiro
A música entrou numa nova era. E,
agora, chegou a hora das premiações!
Com a popularização da internet e da
tecnologia digital ao longo das últimas
duas décadas, o modo de fazer,
produzir e consumir música passou – e ainda está passando – por uma verdadeira revolução que
tem provocado profundas mudanças no mercado fonográfico [...]
http://paginacultural.com.br/
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21ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo
0 Comentários - Seja o primeiro
A Bienal Internacional do Livro de São
Paulo é o grande momento do livro no
Brasil. É palco para o encontro das
principais editoras, livrarias e
distribuidoras do país, que preparam
seus lançamentos para esse período. Um local de bons negócios! Atrai jornalistas, empresários e
escritores do mundo inteiro e com ótima visibilidade na mídia. [...]

Dia Mundial do Rock – 13 de julho
0 Comentários - Seja o primeiro
A homenagem nasceu em 1985, junto
com o Live Aid, festival que pedia o fim
da fome na Etiópia, e que foi realizado
na Filadélfia (EUA) e em Londres
simultaneamente. Subiram aos palcos
grandes feras do Rock, sendo que uma delas, Phil Collins, se desdobrou para marcar presença
nos dois eventos, abrindo o show nos [...]

Curta a Estrada
0 Comentários - Seja o primeiro
Episódio da série A Felicidade É… Dois
casais amigos, vivendo um raro
momento de felicidade, tomam a
estrada em direção à serra para passar
o que promete ser o feriadão ideal. Um
caminhoneiro, vivendo seu inferno astral, tem que entregar uma encomenda numa cidade
distante, com seu caminhão velho e sem freios, e voltar correndo [...]

Publique seu livro grátis!
2 Comentários - Comente também
Bookess é uma editora e uma
biblioteca. É o lugar para criar seu
próprio livro ou distribuí-lo em nível
mundial, sem restrições e
gratuitamente. O Bookess foi criado
com o objetivo de proporcionar uma boa leitura em qualquer lugar que você esteja: em sua casa,
em seu escritório, no hotel em um fim de semana, [...]

Cultura e Pensamento – Juventude e Ativismo
0 Comentários - Seja o primeiro
Cultura e Pensamento – Juventude e
Ativismo é uma iniciativa da ONG
Contato, em parceria com o Centro
http://paginacultural.com.br/
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Contato, em parceria com o Centro
Cultural Casa África (Brasil – Senegal),
a Asociación Hermanos Saíz (Cuba) e a
ONG CIC Batá (Espanha). Tem como objetivo promover reflexão e intercâmbio de conhecimento
e produtos culturais entre jovens artistas, produtores, intelectuais e governos dos [...]

Júlio C. Monteiro – 40 anos de vivência artística
3 Comentários - Comente também
Como todo grande artista, Júlio
Monteiro é um ser inquieto. E essa sua
inquietação é a origem de sua arte. São
aquarelas, esboços, desenhos,
guaches, óleos, conseqüências de uma
inquietude, que reflete em seu trabalho a beleza da natureza ou as intervenções humanas no
meio-ambiente. Júlio Monteiro comemora em 2010 seus 40 anos de carreira.

Uberlândia recebe Uma Gentil Invenção
0 Comentários - Seja o primeiro
Como bem define Márcio Botner –
artista e curador da exposição que
aporta em Uberlândia na próxima
semana – “Uma Gentil Invenção não é
um escritório, é um conceito”. A
exposição faz parte do projeto ArteSESC que, desde 1981, realiza mostras itinerantes de artes
visuais em todo o País, contrapondo-se à definição tradicional de galeria [...]
« Postagens Anteriores |
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Ética Ambiental
Curso Online
com vídeos, tutor
e certificado com
selo de
qualidade.

www.PortalEducacao.com.br/

Cursos
Produção
Cultural
Elaborar Projeto,
Lei Rouanet,
ICMS
Administração e
Prestação de
Contas
Quer
inspiração?
Autodesk
Veja como uma
empresa bem
inspirada
projetou o
estádio da
Eurocopa 2012
Prêmio
Odebrecht 2010
Concorra a R$
20 mil no Prêmio
Odebrecht 2010.
Leia mais Aqui!

www.premioodebrecht.com

Responsabilidades
O Página Cultural apenas tenta cumprir o papel de veiculador de informações, serviços, idéias ou outros materiais de seus anunciantes, fornecedores ou
colunistas e, dessa forma, o paginacultural.com e seus agentes não se responsabilizam por consequências que possam advir de qualquer relação direta
ou indireta, ação ou omissão que o usuário faça baseado nos anúncios de seus anunciantes, informações, serviços ou outros materiais deste site.
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www.mptudo.com
Anúncios Google
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