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Orquestra faz apresentação em Orós e Icó
O mês de dezembro começa em grande estilo para o público das cidades de Orós e Icó. A região Centro-Sul do Estado recebe a mais conhecida obra sacra de Vivaldi,
Glória. Apresentado pela Fundação Raimundo Fagner e pelo Ministério da Cultura, o concerto acontece na cidade de Orós no dia 09/12, às 17h30, na Igreja Matriz
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já na cidade de Icó, a apresentação ocorre no dia 10/12, às 20h, no Teatro Ribeira dos Icós.
Resultado dos estudos sobre arte barroca, o concerto ‘Glória’ – de Vivaldi traz uma rica experiência sobre o universo vivaldiano, combinando diferentes
instrumentações, tempos e estilos, colocando em evidência características artísticas de Veneza, do século XVIII. Nesse contexto, a plateia poderá desfrutar de um
contraste de sensações, resgatando a beleza e a grandiosidade do trabalho de Vivaldi.
Com direção, regência e coordenação do maestro Ezequiel Moreira, e ensaios do maestro Nonato Vieira, a orquestra é composta por 80 crianças e adolescentes da
Fundação Raimundo Fagner em Orós. Elaborado por um conjunto de 12 canções, formada pelos naipes da auta doce, do coro e do violão, o concerto Glória em Ré
Menor proporcionará ao público 60 minutos de apreço a magní ca obra daquele que simboliza a essência da música barroca italiana.
Parceiros
Café 3 Corações, Enel, Marquise, Rejuntamix, Fundação Banco do Brasil, Prefeitura Municipal de Orós, Radio Fm Orós, Conselho da Criança e do Adolescente de Orós e
Casa de Conselhos do Ceará, ao Ministério Da Cultura – Lei Federal de Incentivo à Cultura e ao Ministério do Desenvolvimento Social do Governo Federal.
A Fundação
Criada em abril de 2000 na cidade de Orós, a Fundação Social Raimundo Fagner (FRF) vem demonstrando o poder transformador da arte na vida de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Parceira da Fundação Banco do Brasil/Programa AABB Comunidade, suas atividades chegaram à cidade de
Fortaleza em 2003, no bairro do Parque Itamarati. Nestes 17 anos de existência, a fundação mostra que é possível contribuir para resgate social dos jovens, gerando um
ambiente de oportunidades e convivência artístico-cultural. Atualmente ela atende a um público formado por 400 crianças e adolescentes, com idade entre 07 e 17
anos.
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Desenvolve suas ações através do “Projeto Aprendendo com Arte” – uma proposta de educação em arte que visa promover o desenvolvimento humano, o pensamento
artístico e a percepção estética através de o cinas de sensibilização nas diversas áreas artísticas e se faz presente quotidianamente na vida das 400 crianças e
adolescentes atendidos nas cidades de Orós e Fortaleza, Ce.
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Os resultados do trabalho se fazem conhecer pela qualidade técnica e domínio dos instrumentos musicais; pela alegria com que cada aluno participa das inúmeras
atividades; pela frequência/assiduidade, quase integral de todos; pelo apoio incondicional dos pais e da comunidade; pela melhoria no desempenho escolar, nas
relações familiares e maior integração social.
A certeza de estar trilhando um caminho certo vem através dos prêmios: Ponto de Cultura(2005); Prêmio Escola Viva(2007); Prêmio de apoio a pequenos eventos e
Ponto de Valor, do Ministério da Cultura/PNUD(2009); Criança Esperança(2006), Prêmio Itau/Unicef – vencedor nacional(2009); Programa Escola Associada a UNESCO
2012, Vencedor nacional do Premio ODM(2014).
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O Projeto Aprendendo com arte
O Projeto tem como objetivos criar espaços de socialização para crianças e adolescentes de camadas populares, que tenham a arte e a cultura como elemento central
no desenvolvimento de suas potencialidades junto à comunidade de origem, através de aulas de música e outras modalidades artísticas a ns. A lógica do Projeto
Aprendendo com Arte é simples, é gerar um ambiente de oportunidades e de convivência artística e cultural, mediante a descoberta e o aprendizado continuo, junto das
crianças e dos adolescentes, através de o cinas de Música (Flauta, Violão, Percussão e Canto Coral), Literatura, Informática, Capoeira e História da Arte. Oferece ainda
ferramentas que contribuem para o desenvolvimento humano através do fortalecimento de aspectos relacionados à educação formal, como o incentivo à leitura;
atividades orientadas para o desenvolvimento da criatividade e relacionamento grupal; integração de atividades pedagógicas as ações de saúde; ações de cidadania e
de fortalecimento das relações familiares.
A realização de cursos e o cinas de sensibilização nas áreas da arte e a utilização de novas abordagens pedagógicas e metodológicas fazem com que as 400 crianças
e adolescentes participantes do projeto apresentem como resultado das atividades desenvolvidas os Grupos de Flautas, Vocal e Violão, bem como, os espetáculos
“Romeu e Julieta” – de William Shakeaspeare”(2006/07), direção geral de Neidinha Castelo Branco e “Os Jesuítas e sua música para a catequese”, com direção geral de
David Castelo(2008). Siará Grande com direção geral de David Castelo(2013); Pastoril, Direção Flávio Soares e Anderson Mendes(2012); A Princesa e o Sapo, Direção
Eduardo Júlio e Anderson Mendes(2013); Sarau Imperial, direção geral de David Castelo(2013). Em 2016 apresentará um Concerto com músicas Íbero Americanas dos
séculos XVI ao Seculo XVIII e um CD com canções do cantor Raimundo Fagner.
Serviço: Concerto ‘Glória – de Vivaldi.
Orós: Dia 09/12, às 17h30 na Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Icó: Dia 10/12 às 20h noTeatro Ribeira dos Icós. Entrada gratuita.
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