
2º Prêmio Funcultura

Área 1

ALINE LOWE

PROJETO: ALINE LOVE E CLUB BAND

Gravação de albúm da cantora, compositora e instrumentista passo-fundense Aline
Love,  destacando neste trabalho o estilo  rock in  roll  disseminado no anos 60.  As
músicas gravadas foram todas autoriais. A cantora também apresentou seu trabalho
em vários  locais  de nossa cidade,  como teatros,clubes,  praças públicas  e  eventos
beneficentes.

Área 2

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

PROJETO: CIRCUITO PONTO DE CINEMA

Exibições  periódicas  de  filmes,  oferecidas  de  forma  gratuita  a  comunidade
privilegiando  a  exibição  de  clássicos  do  cinema  além  de  debates  com  temas  de
relevância  social.  Atividades  que  foram  realizadas  no  Teatro  municipal  Múcio  de
Castro.
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Área 3

GIANCARLO ROTTA DE CAMARGO

PROJETO: DEVANEIOS

Projeto  que  viabilizou  a  prensagem e  impressão  do  CD/Book  duplo  “devaneios  e
devaneios ao violão ,que teve  dez por cento do material produzido foi doado para a
secretaria de cultura. Após a produção do cd,  foi realizado no teatro Municipal o show
de lançamento  além de 05 escolas recebere m o show com o cantor e compositor
Giancarlo seguido de debate  onde os alunos e professores tiveram oportunidade de
questioná-lo sobre à obra, a poesia e à composição de uma forma geral. 

CLAUDIO JOAQUIM PAIVA WAGNER

PROJETO: SEXO, DROGAS E ROCK AND ROLL

Realização debates  através  da música   sobre  a  prevenção do uso de substâncias
psicoativas  e  o  desenvolvimento  de  uma  sexualidade  saudável.Os  espetáculos
musicais e  debates abertos a comunidade ,  aconteceram no Teatro Municipal Múcio
de Castro,  informando as pessoas, noções básicas e simples a respeito do que a
ciência pensa sobre o uso de drogas e sobre  sexo seguro.  

Área 4

MUSEU DE ARTES VISUAIS RUTH SCHNEIDER

PROJETO: MUSEU MÓVEL

Democratização  do  acervo  museológico,  levando  itens  dos  acervos  dos  museus  e
oficinas educativas para perto da comunidade, promovendo uma forma diferente  e
mais  dinâmica de inserir  a  comunidade escolar  aos musesu além de qualificar  os
Academicos dos  Cursos de licenciatura Plena em História e Artes , futuros professores
da rede pública de educação.
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RAFAEL TERRES DA SILVA

PROJETO: MÚSICA DAS ESCOLAS “DUO CORDAS QUE CHORAM”

Música  Brasileira  nas  Escolas  onde  foram  realizadas  15    apresentações  prático
didáticas dando ênfase a música brasileira. Com repertório de obras consagradas do
gênero choro, samba,xaxado, xote,frevo, entre outros,além de momento prático com
interação do público.
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