
	  

 

                 

 

 

 

 

 

              ENCONTRO CIRCO NATUREZA – 3a edição 

 

Aconteceu em dezembro de 2014 a terceira edição do 

Encontro Circo Natureza, no espaço verde da Uesb 

(campus de Vitória da Conquista). O evento foi realizado em 

parceria com a Coordenação de Cultura da Uesb e a 

produtora cultural Kinema Kortseco_Produtora 

Cultural e Processos Colaborativos,  como atividade 

que integrou a Mostra dos Cursos Livres_2014, 

momento este que se apresentaram As Bailarinas 

Voadoras com a performance  

E meditei sobre as borboletas.  

 

Tal experiência poética é 

resultado dos encontros no 

Curso Livre de Tecido 

Acrobático, no período de 2014.2, ministrado pela 

artista circense Denise Santos, mestranda em Letras: 



Cultura, Educação e Linguagens pela Uesb. O curso contou com a 

participação de onze alunas, sendo que sete 

delas concluíram o semestre. Além do curso 

oferecido no teatro Glauber Rocha, às terças-

feiras, aconteceram também oficinas em praças 

públicas da cidade, bem como, no espaço verde 

da Uesb. 

  

 

A ideia do Encontro Circo Natureza é estimular a comunidade a 

utilização efetiva de espaços públicos, no que se refere a questões de 

lazer, no uso e reflexão sobre lugares que 

possibilitem o caminhar, o pedalar, o encontro, a 

liberdade de movimento. 

 

Saiba mais na nossa página  na internet_ Kinema 

Kortseco. 

 

 

Na rede  
https://www.facebook.com/pages/Kinema-

Kortseco/338657316236504?fref=ts 

 
 

 

 



 

# ENCONTRO CIRCO NATUREZA_  

_Onde? Espaço verde da Uesb, em frente à Biblioteca 

(campus de Vitória da Conquista); 

_ Quando? 13 de Novembro de 2014. Das 14 h às 18:00 h; 

_Público? Aberto à Comunidade. 

 

# Programação das Atividades culturais e esportivas: 

 

 _Tecido Acrobático (modalidade circense); 

_ Lira (modalidade circense); 

_ Slack Line/ oficina e apresentação; 

_Roda de Capoeira e Aulão com o contra 

mestre Dida, do Grupo Consciência Negra; 

    _Performance E meditei sobre as 

borboletas com Denise Santos e as Bailarinas 

Voadoras; 

_Piquenique; 

_ Discotecagem com Rodrigo Freire e o MC Flávio 

Ávila. 

 

 

 

 


