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Na noite da última terça-feira (18), aconteceu o encerramento da Mostra de Arte e Cultura
(MAC) 2018. Cerca de 100 pessoas estiveram no Centro Cultural Newton Gomes de Sá e a
apresentação ficou por conta dos alunos das oficinas de dança disponibilizadas pela prefeitura
por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.
Ritmos como break, street-dance, dança livre contemporânea e até circo fizeram parte da
apresentação.
Veja fotos da mostra de dança.
Abrindo a noite da mostra, o público foi recepcionado por uma simpática apresentadora. A
palhaça anfitriã, um tanto quanto atrapalhada, mas muito divertida, tomava conta do palco
chamando os dançarinos à frente. Arrancando sorrisos das crianças ela fez diversas entradas
durante o espetáculo.
O grupo de dança contemporânea foi o primeiro a se apresentar. Comandadas pelo professor
http://www.francodarocha.sp.gov.br
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Fábio Dasher, as garotas deram um show no palco do Centro Cultural.

Na sequência, os alunos dos professores Will Bento e Adilson Bezerra tomaram o palco e
encheram os olhos do público numa apresentação vibrante das oficinas de break e street
dance.
Num ritmo alucinante, os espectadores assistiram a diferentes performances numa
miscelânea de batidas e sons. Os dançarinos entravam e saíam do palco em apresentações
individuais e em grupo, com troca de figurino e intervenções com a platéia.
Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu ao som da canção "De frente pro
crime", de João Bosco, seguida pela emblemática "Pra não dizer que eu não falei das flores",
de Geraldo Vandré. O silêncio da plateia diante da performance foi quebrado apenas pela
salva de palmas ocorridas no final.

Juntando-se a turma de dançarinos, a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Taiana Garcia,
encerrou a mostra, fazendo um agradecimento emocionado a todos, ao público e a equipe
organizadora do evento. "É muito bom podermos encerrar o ano com uma apresentação tão
linda. Quero agradecer a cada um de vocês por todo o esforço e empenho. É muito
gratificante dividir esse momento com todos vocês", afirmou.
(Texto e Foto: Luana Nascimento)
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