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ESPETÁCULO DE DANÇA 
REÚNE 1.200 NO GINÁSIO

Apresentação de dança foi realizada no sábado (5) em comemoração ao Dia das Mães
Um show de encantamento e de muita qua-

lidade artística. Esse foi o espetáculo de dança 
“Um Mundo Novo”, realizado em comemora-
ção ao Dias da Mães na noite de sábado (5), 
no Ginásio de Esportes. Com muito colorido, 
a apresentação discutiu a essência da vida em 
um mundo no qual este aspecto anda esque-
cido. 

De acordo com os organizadores do evento, 
cerca de 1,2 mil pessoas assistiram ao show, 
além de um elenco composto por aproxima-
damente 600 pessoas, dentre alunos, profes-
sores e equipe de produção do espetáculo que 
fazem parte da Companhia de Dança de Itape-
vi, ligada à Escola Municipal Livre de Dança de 
Itapevi, atingindo um total de 1,8 mil pessoas.

A abertura do evento ficou por conta da 
Banda Sinfônica Municipal e, na sequência, o 
Ginásio foi tomado por uma diversidade de es-
tilos de danças e performances em duas horas 
de espetáculo. Um grande telão foi montado 
como cenário para interação dos bailarinos e 
dos artistas durante a apresentação. 

“Tentamos transmitir um pouco de todos 
os aspectos negativos e positivos no compor-
tamento humano e que vemos neste mundo. 
Queremos que o público reflita sobre as con-
dutas adotadas no dia-a-dia”, afirmou Lau Sil-
va, coreógrafo, diretor artístico da Companhia 
de Dança e do espetáculo.

A bailarina Juliana Dantas da Silva, 21, in-
terpretou uma índia em uma das passagens do 
espetáculo. “Ensaiamos de segunda a sábado 
ao longo dos dois últimos meses e foi muita 
agitação e animação. O melhor de tudo é ho-
menagear as nossas mães. Estou satisfeita com 
o resultado. Uma noite inesquecível”, disse. 

A mãe de Juliana, Rute Dantas dos Santos, 
47, atendente, moradora do Parque Suburba-
no, disse não ter contido as lágrimas. “É emo-

cionante, um show lindo, não tem como não 
chorar. Uma mãe deve estar o tempo todo 
ao lado dos seus filhos. Fico feliz em ver a 
cidade fazendo um espetáculo como este e 
nossos filhos sendo prestigiados”, afirmou.

Ao término do espetáculo, os artistas 
presentearam as mães no público com flo-
res e posaram para fotos.

SOBRE A COMPANHIA DE DANÇA 
Fundada em 9 maio de 2007, a Compa-

nhia de Dança de Itapevi conta atualmente 
com 1,6 mil alunos matriculados e 10 pro-
fessores que atuam na Escola Livre de Dança 
de Itapevi. Ao longo de mais de 10 anos, fo-
ram mais de 4 mil apresentações e mais de 

120 troféus conquistados dentro e fora do 
país.

As atividades desenvolvidas englobam 
público com idade a partir de 4 anos e crian-
ças especiais. Em parceria com o Depar-
tamento de Cultura, a companhia oferece 
aulas de ballet, street dance, hip hop, ca-
poeira, dança do ventre, zumba, dança con-
temporânea e jazz.      

AULAS DE DANÇA
Interessados em aulas gratuitas de di-

versos estilos devem comparecer de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Esco-
la Municipal Livre de Dança (Avenida Luiz 
Manfrinato, 194). 

Apresentação emocionou a audiência presente ao evento  
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