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Colab oferece programação gratuita na 21ª
edição do Circular

Cantora Nanna Reis ministrou oficina de canto e mostra as músicas do novo EP (foto de
Leonardo Augusto)

Localizado no centro histórico da cidade, no bairro da Campina, o Colab - Espaço
Autoral abre suas portas, neste domingo, 8 de abril, para receber os visitantes do
Projeto Circular, com uma programação de 12 horas, que contempla ações educação,
música paraense e economia criativa.
Com entrada gratuita, o espaço abrirá a partir das 8 horas para visitação.
A fim de fomentar o cenário criativo local, a partir das 10h, haverá a “Feirinha
Autoral”, que reunirá marcas autorais que trabalham com arte e moda. Em seguida, às
11h, será realizada a oficina de fabricação de mini horta, com instruções da
arquiteta Carolina Melazo.
Ao longo do dia, o projeto Música Paraense.Org fará a intervenção sonora do espaço,
com músicas do cancioneiro paraense. Ainda na programação, haverá o encerramento do
curso "Canto Popular para Iniciantes", ministrado pela cantora Nanna Reis.
Ao final da programação, haverá audição do novo trabalho da cantora Nanna Reis.
Intitulado "Mestiça", com sete composições imersas na ancestralidade, misticismo e
tambores amazônicos, o EP traz canções que falam sobre ser mulher, ser nortista,
ser artista na Amazônia e empoderamento.
"Pensamos em uma programação que agregasse todos os eixos que trabalhamos, como a
economia criativa e as atividades artístico-culturais, com foco na música. Nosso
espaço ficará aberto durante as 12 horas do Circular para receber os visitantes do
projeto", explica o co-idealizador do Colab, Nelio Maciel.
História - Criado em maio 2017, o Colab se configura como um espaço colaborativo
voltado para a cultura e a arte autoral, que visa fomentar a economia criativa da
cidade e seus pequenos empreendedores. O Colab agrega, além de uma loja autoral, o
projeto Música Paraense.Org, um café e um espaço para coworking. A casa é, ainda,
espaço para cursos e oficinas, exposições, shows e outras manifestações artísticoculturais.
http://jornalistasdopara.blogspot.com.br/2018/04/colab-oferece-programacao-gratuita-na.html

1/3

13/04/2018

Colab oferece programação gratuita na 21ª edição do Circular

"Iniciamos nosso projeto em outro bairro da cidade, mas queríamos estar inseridos
no centro por conta da sua relação histórica com a cultura paraense. Acreditamos
que podemos atuar, de forma colaborativa, como potencializadores de ações que
fomentem a economia criativa, a arte e a cultura local", conta a idealizadora do
espaço colaborativo, a também jornalista Camila Barros.

A jornalista Camila Barros, a idealizadora do espaço colaborativo (foto de Marcelly
Vieira)

Para
acompanhar
a
programação
do
Colab
Instagram: https://goo.gl/nSwjyJ | Facebook: https://goo.gl/Zz7X43

nas

redes

sociais:

Confira a programação deste domingo:
8h às 20h - Intervenção sonora Música Paraense.Org;
10h - Feirinha Autoral;
11h - Oficina confecção mini horta, com Carolina Melazo;
17h - Encerramento curso "Canto Popular";
19h - Apresentação Nanna Reis (audição EP Mestiça).
Serviço:
http://jornalistasdopara.blogspot.com.br/2018/04/colab-oferece-programacao-gratuita-na.html
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“Colab – Espaço Autoral no Projeto Circular”, domingo, dia 8, das 8h às 20h, no
Colab - Espaço Autoral (travessa Campos Sales, 705, entre General Gurjão e Carlos
Gomes, bairro da Campina). Informações: (91) 99302-9467. Entrada gratuita
Texto: comunicação do Colab - Espaço Autoral
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