
RESIDÊNCIA COREOGRÁFICA EM IMPROVISAÇÃO E COMPOSIÇÃO
CENTRO CULTURAL BOM JARDIM (CCBJ)

ESCOLA DE CULTURA E ARTES
PROGRAMA DE DANÇA

A Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim (ECA/CCBJ) abre

inscrições para a Residência Coreográfica em Improvisação e Composição com

Jean Abreu, brasileiro, nordestino de São Luís/MA que há 17 anos atua como

artista, coreógrafo e performer na cidade de Londres/Inglaterra.

O PROFESSOR:
Jean Abreu é um artista da dança, coreógrafo e diretor artístico que dirige sua

própria companhia de dança independente, Jean Abreu Dance, com sede em

Londres e atuação internacional. Suas práticas de movimento evoluíram a partir do

uso do corpo como uma ferramenta para articular emoções, memórias e

experiências humanas. Ele considera o corpo como a chave para explicar quem

somos e o que sentimos, oferecendo-nos um canal e uma linguagem primária com a

qual podemos nos comunicar. Como um dançarino, ele está interessado em como a

linguística física abre possibilidades infinitas de traduzir nossas sensações internas,

uma forma de processamento de informações e um meio de comunicação e

conexão com outras pessoas. O movimento de Jean deriva das mais diversas

linguagens da dança, entrelaçando referências da dança contemporânea, práticas

somáticas e com suas influências da dança popular brasileira, que fazem parte de

seus primeiros anos na formação em dança (link de acesso ao site pessoal:

https://www.jeanabreudance.com/take-part ).

INSCRIÇÕES:
As inscrições acontecerão de modo virtual (online) entre os dias 05 a 11 de janeiro

de 2022, por meio do link de inscrição disponibilizado no site oficial do Centro

https://www.jeanabreudance.com/take-part


Cultural Bom Jardim (https://ccbj.org.br), além de amplamente divulgada nas redes

sociais do CCBJ.

LOCAL DE REALIZAÇÃO:
A residência ocorrerá no formato PRESENCIAL no Centro Cultural Bom Jardim,

localizado na rua Três Corações 400, Bom Jardim - Fortaleza/CE no período de 17 a

24 de janeiro de 2022.

SELEÇÃO:
A seleção do Curso será realizada pela equipe do Programa de Dança e durante o

processo seletivo será avaliado o currículo artístico com as experiências em dança

mencionadas, o preenchimento correto da ficha, bem como os anexos das

experiências comprobatórias (currículo artísticos, portfólio, entre outros).

MATRÍCULA:
Para efetivação de matrícula, aqueles(as) candidatos(as) selecionados(as) deverão

apresentar documentação civil, composta por:

- Cópia de RG (ou outro documento oficial com foto);

- Cópia de CPF;

- Cópia de Comprovante de Residência atualizado (conta de água, luz,

telefone ou outra conta de consumo, com emissão regular);

- OBS.: Para os casos em que o(a) candidato(a) não possuir Comprovante de

residência em sua titularidade, será necessário apresentar, além do

comprovante em nome de outrem, Declaração de Residência emitida pelo(a)

titular do Comprovante.

As cópias dos documentos deverão ser encaminhadas como fotos legíveis entre os

dias 14 a 17 de janeiro de 2022, por meio de formulário específico a ser

encaminhado pela equipe da Escola de Cultura e Artes do CCBJ. O acesso ao

formulário para envio da documentação exigida será enviado por email apenas para

https://ccbj.org.br


aqueles(as) candidatos(as) que forem selecionados(as) para o curso, sendo a

matrícula efetivada apenas após o seu preenchimento adequado.

SOBRE A RESIDÊNCIA:
Na sequência segue detalhes sobre a residência Coreográfica Improvisação e

Composição que a Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim

(ECA/CCBJ) está ofertando à comunidade:

Residência Coreográfica em Improvisação e Composição
Carga Horária: 30 horas/aulas

Professor: Jean Abreu.

Ementa: Composição coreográfica a partir de técnica de dança contemporânea,

explorando movimentos contínuo, fluxo e fluidez do corpo, entendimento de centro

gravitacional do corpo e relação com o chão, movimentos cíclicos e circularidade do

corpo e espaço, processo coreográfico, movimento criativo e autoral, improvisação

e composição em tempo real.

Dias: Segunda à segunda || Horário: segunda à sexta de 18h às 21h, sábado e

domingo de 08h às 12h.

Vagas: 20

Formato: presencial (CCBJ: Rua Três Corações- 400 - Bom Jardim, Fortaleza/CE).

Período: 17 a 24 de janeiro de 2022.

Pré-requisito: Pessoas com experiência em dança.



CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO 05 a 11 de janeiro de 2022

RESULTADO DOS INSCRITOS 14 de janeiro de 2022

PERÍODO DE MATRÍCULAS 14 a 17 de janeiro de 2022

INÍCIO DAS AULAS 17 de janeiro de 2022

Esclarecimentos acerca do conteúdo desta residência e do processo seletivo

poderão ser obtidos por meio de mensagens ao e-mail:

coordenacaodedanca.ccbj@idm.org.br

mailto:coordenacaodedanca.ccbj@idm.org.br

