Diversidade cultural
Cultura geek, dança e música estão entre os destaques
da programação cultural em Rio Preto
por Jéssica Reis
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Divulgação

e 15 a 18 de março, o Sesc Rio
Preto será palco mais uma vez do
Animerp, evento que traz ícones
do universo geek e da cultura de
outros países do oriente. Na programação,
oficinas, vivências, apresentações, exibições e
bate-papos. Entre os destaques estão o bate
-papo com Petra Leão, que é cosplay e roteirista da Turma da Mônica Jovem, e a oficina
Movimento Just Dance, com o justdancer
Hian Dennys, que é instrutor de ritmos e danças urbanas e participou do Campeonato
Mundial de Just Dance em 2017, na França.
Quem gosta de dança poderá conferir o
espetáculo Estudo de Ficção, com a bailarina
e coreógrafa Beatriz Sano, no dia 24, às 20h,
também no Sesc. O espetáculo foi um dos indicados o Prêmio APCA (Associação Paulista
de Críticos de Artes) 2017. A artista cria o
máximo de possibilidades de gestos, como se
cada pequena parte do corpo pudesse se desmantelar e ser um gesto.
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Nando Reis volta
a Rio Preto com o
show Voz e Violão

82 REVISTA Vida&Arte

A bailarina e
coreógrafa Beatriz
Sano se apresenta
no dia 24, no
Sesc Rio Preto

Voz e violão
O cantor e compositor Nando Reis se apresenta em
Rio Preto no dia 6 de abril, no Villa Conte, com o show
Voz e Violão. Nando Reis esteve em Rio Preto pela última
vez em 2016, no Planeta Rock. Os românticos de plantão
podem esperar um show intimista com canções que marcaram a carreira solo do artista como Sei, All Star, Por
Onde Andei, Relicário, entre outras.
O mais recentre trabalho de Nando Reis, o álbum
Jardim Pomar, foi premiado na categoria Álbum de Rock
ou Música Alternativa em Língua Portuguesa no 18º
Grammy Latino.
Os ingressos para a apresentação em Rio Preto já estão
disponíveis no alphatickets.com.br

