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A Divisão Cultural da Reitoria da Universidade Fe
deral do Paraná,tendo em vista a realização do I1Q ENCONTRO DE ESCOLAS DE DANÇA DO PARAN1, a realizar-se durante a pri,eira quinzena de junho do corrente ano, vem expôr os objetivos desse aconteci
mento e ao mesmo tempo estender o convite para que V.So bem com2 7
os membros desta ~onceituada Escola de Ballet,(alunas e professo-I
res),tão superDD~
1r1g1~ por-V.õ.;p~~~pem
~o o co~vi a das nesta atividade artítista,e dentro de suas possibilidades possam além disso,aprese~tar aluguns números de seu repertório o
A ideia dos ENCONTROS DE ESçOLAS DE DANÇA DO PARA
NÁ,pertence a Reitoria desta Universidade,tendo como finalidade 7
primordial,incetivar e difundir esta Arte em nosso meio Cultural.
levando-se em consideração o invulgar sucesso alcançado por esta /
promoção no ano passado.
A programação deste 112 ENCONTRO, obedecerá
aos
seguintes requisitos abaixo descriminados:
lQ - ESPETÁCULOS DE BALLET - pelas Escolas participantes~separadamente,sendo o último,um ballet completo com a participaçao dos melhores elementos de cada escola,escolhidos por um coreógrafo convi
dado.
2º - SEMINÁRIO - cujo tema fundamental será a Forma~ão Pedagógica
do Professor de Ballet,~rocurando renovar as concepçoes que o pr9fessorado tenha sôbre Metodo,Escolas e Filosofia de arte Coreografica.
3º - AULAS TE6R1CO-PRAT1CAS - franqueada ao pÚblico,para a divulga
ção dos conhecim~ntós atualizados sôbre Métodos e Escolas, a fim 7
de atingir não somente as pessoas que se dedicam ao Ballet mas ,de
modo especial, os leigos interessados nesta Arte.
Para tanto,solicitamos a colaboração de V.Sono sen
tido de nos comunicar com a máxima brevidade ppssível,a aceitação 7
ou não de nosso convite visto que foi estabêlliecidoum prazo máximo
de recebimento destas respostas até o dia ~O de março do corrente ~
no,tendo em Vista que a Universidade devera imprimir o programa e e
fetuar as demais preliminares para a consecução dêste Encontro.
Em caso afirmativo,gostaríamos
de receber incluso,
o nÚIDro de integrantes,sua qualificação,nomes,histórico
da Escola,
trabalhos efetuados e ijavendo a possibilidade de uma apresentação t
nos sejam também enviados aos dados técnicos respectivos.
Ressalto que a Reitoria da Universidade Federal do
paraná,se comprometerá em alojar os participantes em CuritiVa fõrn~
cendo diplomas aos que colaborarem nesta promoção,corrend
as demais
despesas (Transposte e alimentação),por conta da própria Escola.
Certos Ae podermas contar com a valiosa e impres cindível colaboração de~V.S.,aproveito a opo
'dade para apresentar os meus protestos~e
elevada es '
is'
a consideração.
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