NR Circuito Broadway Camp
leva seu filho ao mundo dos
musicais
Todo mundo já ouviu falar em acampamentos de férias não é
mesmo?
O

Portal

EGUINHO

tem

a

honra

de

apresentar

seu

novo

parceiro: O NR Circuito Broadway Camp!

O NR Circuito Broadway Camp acontecerá de 4 a 10 de janeiro de
2016 nas instalações do NR2 localizado na Serra da Mantiqueira
em Sapucaí Mirim, sul de Minas Gerais, próximo a Campos do
Jordão (SP).
Com direção artística da renomada Fernanda Chamma, coreógrafa,
diretora de musicais internacionais, jurada do Dança dos
Famosos e um dos ícones da dança no país, o NR Circuito
Broadway Camp entra em sua quinta edição e se firma como o
único acampamento musical de sucesso no Brasil.
Durante uma semana, jovens de 7 a 16 anos vivem um grande
encontro de nomes do teatro musical brasileiro em uma série de
workshops com aulas de canto, dança, sapateado, estilo e
interpretação

com

professores

renomados

no

meio

artístico. Clique aqui e conheça o elenco!

E para esta edição, a organização apresenta uma grande e
exclusiva novidade!
Os jovens participantes do NR Circuito Broadway Camp serão
avaliados durante todo o processo de workshops para seleção
do próximo projeto da diretora Fernanda Chamma previsto para
2016.

Oportunidade imperdível!

Esta esperando o quê?
Chame seus amigos, venha brilhar no palco do NR Circuito Broadway Camp e curtir as
melhores férias da sua vida!
Vai ser emocionante!
Entre em contato com a equipe do NR Circuito Broadway Camp, fale que foi indicado
pelo Portal EGUINHO e GANHE 10% DE DESCONTO no valor da inscrição!
Estaremos lá para conferir todos os artistas participantes!!!

O PACOTE INCLUI:
Camiseta

oficial

Circuito

Broadway

Camp

Hospedagem em quartos confortáveis.
5 refeições diárias
Equipe de monitoria altamente capacitada
Acompanhamento do dia-a-dia da temporada com fotos e
textos.
Seguro viagem para participantes, enfermaria e carro de
apoio 24h
Todas as atividades de lazer e integração
Atividades esportivas e recreativas
Workshops com os profissionais do Circuito Broadway Camp
Diploma oficial de participação, assinado pela diretora
artística do Circuito Broadway Camp

SOBRE O NR ACAMPAMENTOS
O NR Acampamentos atua nesta área desde
1953, com carácter educacional e de lazer,
contribuindo para o desenvolvimento e
formação de milhares de crianças e jovens.
São mais de 30.000 acampantes que frequentam
suas duas unidades a cada ano, divertindose, fazendo novas amizades e aprendendo a
respeitar o meio em que vivem.
Especialistas em cuidar e divertir crianças há 3
gerações, o NR Acampamentos oferece o que há de melhor em
férias para crianças e adolescentes
Oferecendo segurança e conforto aos acampantes, são realizados
constantes investimentos para que a toda estrutura seja sempre

moderna e adequada às atividades realizadas pelas crianças
desde a hora que elas acordam até a hora de dormir.
O NR Acampamentos contribui para a formação das crianças e
adolescentes tanto nos aspectos: social, cognitivo, físico e
emocional. Estes são essenciais para o convívio e o trabalho
em grupo e refletem diretamente no sucesso escolar e
profissional do indivíduo. Para isso as atividades desenvolvem
o espírito de cooperação, a independência e o respeito à
natureza.
O NR possuí dois acampamentos, adequados para cada
programação. Crianças e jovens entre 5 a 16 anos podem
escolher pacotes dentre as muitas opções:
Circuito Broadway Camp – Encontro para crianças e jovens
de 7 a 16 anos com workshops e aulas de canto, dança,
sapateado, estilo e interpretação com professores
renomados no meio artístico.
Kids – Acampamento para crianças de 5 a 10 anos voltado
a diversão e brincadeiras sob o comando da equipe NR e
dos Animaníacos.
Kids+Teens – Crianças e Jovens de 6 a 16 anos
interessadas em interagir umas com as outras em meio a
natureza, brincadeiras, aventura e muita festa!
Teens – Acampamento para jovens de 11 a 16 anos voltado
a interação entre pessoas e vivencias de experiências
novas em um ambiente saudável
Minichefs Camp – Acampamento para crianças e jovens
entre 9 a 15 anos. Perfeito para quem ama cozinhar e
viver experiências sensoriais e brincadeiras que
exploram o universo gastronômico
NR Sun e NR Fun – Pacote de viagem para o maior e mais
completo programa de formatura no mais moderno,
diferenciado e inesquecível lugar!
Juventus Camp Brazil – Colônia de férias temática de
futebol, oficial do clube Juventus da cidade de Turim na
Itália.

Venha conhecer…NR Acampamentos!. Os acampantes são separados
em dois grupos: 5 a 10 anos e 11 a 16 anos. Dentro das
unidades ocorrem subdivisões etárias de modo que a programação
seja a melhor para cada grupo. Naturalmente há uma divisão
entre meninos e meninas também.
Psicólogos e pedagogos acompanham o grupo para que a adaptação
e convivência seja a mais tranquila e monitores garantem a
segurança e diversão.
O NR possuí ainda ENFERMARIA 24 HORAS caso ocorram
eventualidades e um seguro saúde que cobrirá eventuais custos.
Nenhum dia é igual ao outro no NR! Venha brilhar nos palcos
do NR Circuito Broadway Camp!!!

Fotógrafo Freitas Domingão
fecha parceira com nosso
portal

Fotógrafo Freitas na Dança
dos Famosos
Freitas Domingão é um profissional renomado nas áreas de
Eventos, Moda e TV, desde os anos 90 e um dos maiores
fotógrafos da televisão brasileira.
Cearense, migrou para o Rio de Janeiro nos anos 70.
Começou sua carreira ainda nos primórdios do programa Domingão
do Faustão no início dos anos 90 e passou a fotógrafo oficial
do programa quando o apresentador precisou de um fotógrafo em
pleno palco e o chamou: “Eu estava no lugar certo, na hora
certa“- comenta o fotógrafo.
Concomitantemente, Freitas se torna o fotógrafo das estrelas
por ser muito visto rodeado por amigos ilustres, tais como Ana
Maria Braga, Nelson Freitas, Fabiana Karla e muito mais, além
de cobrir eventos de vários artistas quando requisitado.
Colaborou com as maiores revistas do país como Caras e Contigo
e com o Jornal Extra.

Freitas Domingão faz ainda assessoria, orientação e
encaminhamento profissional para agências prestadoras de
serviços para Projac, Band e Record e oferece em seu Studio
localizado na Zona Sul do Rio, workshops de fotografia e
modelo fotográfico.
“A fotografia eterniza grandes momentos“- afirma Freitas
Domingão.
A PARCERIA
Para os nossos leitores, o fotógrafo oferece um super
desconto!
Book Digital – 50 fotos não tratadas – desconto de 20%
Book Fotográfico – (100 clicks) e fotos impressas (10 fotos no
formato 15x21cm) – desconto de 20%
Vídeo Book – Monólogos, videoclipes e etc – desconto de 10%

Conheça mais sobre o trabalho do nosso novo parceiro!

http://freitasdomingao.com.br
Studio:
Avenida Nossa Senhora de Copacabana,
Nº 583, Sala: 1114 (Entre as ruas Figueiredo de Magalhães e
Siqueira Campos)
CEP: 22050-002 Bairro: Copacabana, Rio de Janeiro/RJ
Telefones para contato:
21 3208-8254
21 3904-2650
21 9 9158-0762
21 9 6692-8686 (WhatsApp)
(Atendimento ao telefone, de Segunda à Sexta, das 10h às 12h e
das 14h às 17H)
Entre em contato com o fotógrafo Freitas Domingão nas redes
sociais!
https://www.facebook.com/FreitasDomingao
https://www.facebook.com/freitasdodomingao

Cineplaneta promove o 8º
Encontro de Fotografia no Rio
Neste domingo, dia 12/07 acontece a oitava edição do Encontro
de Fotografia da Rede CinePlaneta.
O encontro realizado e idealizado por Paulo Fernando de
Araújo, diretor da Rede vem a reunir amantes de fotografia,
atores, fãs parceiros e amigos.
A Rede CinePlaneta hoje atingem números impressionantes de
seguidores, sendo 215.000 só no facebook.com/cineplaneta e
caminhando para 20.000 no instagram.com/cineplaneta. Sem falar
no
portal
vCineplaneta.com.br
e

Cineplaneta.blogspot.com que tem um média de 5.000 page views
dia.
“Com a Missão de apoiar projetos culturais e sociais a Rede
Cineplaneta é um canal que promove eventos culturais e sociais
na cidade do Rio de Janeiro. O evento de fotografia no Jardim
Botânico do Rio é mais que um encontro dos amantes da
fotografia. É uma reunião também de fãs e amigos do
Cineplaneta para celebrar a amizade, a natureza, a vida e a
alegria de um simples abraço, num ambiente seguro que também é
um dos cartões postais do Rio ” – Conta o idealizador da Rede
CinePlaneta Paulo Fernando de Araújo.
SERVIÇO:
8º Encontro de Fotografia da Rede CinePlaneta
Data – 12.07.2015, no Jardim Botânico
Horário – 09h00 às 14h00
Ingresso do Jardim Botânico: R$9,00 – criança até 7 anos não
paga entrada.
Programação
09h00 – Chegada da Rede Cineplaneta no Jardim Botânico do Rio
de Janeiro
10h00 – Início do passeio para a sessão de fotos com os
fotógrafos profissionais convidados.
12h00 – Sorteio dos brindes oferecidos pela Rede Cineplaneta,
Editora Photos, Rey Camêras, Cinepólis Brasil e Qualificar
Brasil Cursos de Fotografia
14h00 – Final do sorteio
Sorteio de brindes, livros de fotografia, Brindes da Rey
Câmeras e ingressos de cinemas.
Apenas para quem estiver com a camisa do Cineplaneta.
Veja abaixo vídeos das edições anteriores:
1º Edição:

2º Edição:

3º edição

4º edição

5º edição

6º edição

7º edição
Parceiros:
PORTAL EGUINHO
Editora Photos – http://www.lojaphotos.com.br/
Rey das Camêras – http://www.reycameras.com.br/
EspaçoZ-Rio – http://www.espacoz.com.br/
Cinépolis
Brasil
–
http://www.cinepolis.com.br/programacao/cinema.php?cc=6
Edições de Ouro Coquetel –

http://coquetel.uol.com.br/-

default.php
Beatriz Pontes
Rodrigo
Corrêa
Góes
–
Corrêa
Fotografia.correafotografia.rgoes.net
Qualificar Brasil Cursos Fotografia Profissional
Apoio Especial:
PORTAL EGUINHO
Fazart Produções Artísticas – https://www.facebook.com/fazart.producoesartisticas
Cia de Talentos – http://www.ciadetalentosproducoes.com.br/
Hangelluz – http://www.hangelluz.com.br/

Studio de Atores Colatrello
abre turmas para a terceira
edição de Curso de TV Com
Rosana Garcia
Após grande sucesso do primeiro módulo do Curso de
Interpretação para a TV com Rosana Garcia, preparadora de
elenco de crianças e adolescentes da Rede Globo e atriz (a
inesquecível Narizinho do “SÍTIO DO PICA PAU AMARELO”), o
Studio de Atores Colatrello, a pedidos, abre vagas para as
próximas turmas com uma grande novidade!
Além da Rosana, que continua no curso para as turmas de
primeiro módulo, teremos também a presença de Mareliz
Rodrigues, Instrutora de Dramaturgia de grande experiência com
crianças e adolescentes.
Já para os alunos que concluiram o primeiro módulo teremos
como instrutura da segunda etapa do curso, Cristina
Bethencourt, coach de elenco da Rede Globo, também com vasta
experiência e atualmente preparando o elenco infantil da
novela “I LOVE PARAISÓPOLIS”.
Para todas as turmas, a direção de cena fica a cargo do
conceituado e experiente diretor e coordenador do curso,
Flávio Colatrello Jr.
Marcos Reis, Produtor de Elenco da Rede Record, atualmente
selecionando o casting da novela “OS DEZ MANDAMENTOS”, fará a
avaliação das cenas dos alunos no curso.
Incrições abertas. Vagas Limitadas!

Informações:
contato.studiorj@gmail.com
(21) 97204-2177
MÓDULO 01
MÓDULO 02

Promoção
Imperdível!!!
Workshop Infantil para TV com
diretor de Chiquititas e
Carrossel!
Essa

promoção

você
não
perder!

pode

O Espaço Qualidade Brasil trás para nossos talentosos amigos o
Workshop de Interpretação para TV com o Diretor do SBT Roberto
Menezes de Chiquititas e Carrossel.
Esta é uma grande oportunidade de ser avaliado!
Indicado para crianças de 06 a 14 anos, o workshop é uma ótima
oportunidade de aprendizado e se desenvolve dentro de um clima
lúdico, inserindo os participantes no universo mágico dos sets
de gravação. Gravação de cenas de novela reproduzindo o clima
real da teledramaturgia. Os participantes receberão os DVDs e
Certificados.

Turmas no turno da manhã, das 9 às 14h ou
a tarde, das 15 às 20h.
Entre em contato, fale que foi indicado
pelo nosso Portal EGUINHO e ganhe um
desconto exclusivo de 10% no valor do
curso. Vagas Limitadas!
Sobre o espaço Qualidade Brasil

O Espaço Qualidade Brasil é uma instituição nacionalista de
desenvolvimento humano, artístico e cultural.
Em parceria com o Instituto Nacional de Artes, desenvolvem um
projeto de pesquisas e estudos artísticos.
Formado por um grupo ilimitado de membros que compõe a cena
cultural brasileira, atuam em vários
segmentos, como cinema, tv, teatro, ciência, literatura,
comportamento, jornalismo, artes plásticas, dança, música e
outras tantas formas de arte.
Em todos os cursos buscam excelência em ensino. Todos os
profissionais são atuantes no mercado e de
reconhecido talento, o que proporciona uma prática efetiva das
atividades.
O Espaço Qualidade Brasil é um complexo cultural que reúne:
Instituto de Desenvolvimento humano,
Teatro e uma sala multifuncional de eventos, estacionamento e
segurança.

Entre em contato:
espacoculturalqualidadebrasil@gmail.com aos cuidados do Alan
Pontes ou Mariana Campitelli
Av. Epitácio Pessoa, 4866 – Lagoa – 2135-5565

Com sucesso de público as
peças Tarzan o Grande Homem e
A Liga da Justiça, encerram
temporada no Teatro Fashion
Mall e consagram a diretora
Grazi Luz.

Diretora,

professora

e atriz Grazi Luz.
Uma ideia, muita energia, trabalho e muitos ensaios…Assim
começa o dia de Grazi Luz, uma jovem autora e diretora que
desponta no cenário teatral infanto-juvenil.
Professora de teatro, atriz e diretora da Cia Fazart
Produções, Grazi vem se consagrando nos palcos cariocas com
espetáculos infantis que agradam pessoas de todas as idades.
Em cartaz desde o início do ano no Teatro Fashion Mall, zona
sul do rio, Grazi trouxe em seus textos temas como a amizade,
a verdade, o respeito, a importância da família, do estudo e o
amor, sempre usando uma linguagem divertida e interativa.
Em seu elenco afiado, atores profissionais e alunos de seu
curso de teatro, trocaram experiências e viveram grandes
emoções com o aplauso eufórico da plateia que, sempre lotada,
pode conferir espetáculos maravilhosos com cenários gigantes,
efeitos de luz e arranjos musicais apurados, sons ambientes e
figurinos criativos garantindo ao público presente nesta
temporada, muita alegria e diversão.
É comum ver em seus espetáculos crianças voltando repetidas
vezes com a família e amigos para assistir a mesma peça o que
mostra o total reconhecimento do trabalho desta diretora que
vem a fortalecer a formação de plateia tão importante no
cenário teatral carioca.

Grazi Luz com Elenco da peça
A Liga da Justiça e alunos
da Fazart

Parceiros
Circuito Broadway Camp é um grande encontro de
nomes do teatro musical brasileiro em uma
série de workshops com aulas de canto, dança,
sapateado, estilo e interpretação. Quem assina
a direção artística do Circuito Broadway Camp
é Fernanda Chamma, renomada coreógrafa,
diretora de musicais internacionais, jurada do
Dança dos Famosos e um dos ícones da dança no país. Ao lado
dela, atrizes, bailarinas e diretores que brilham nos palcos
serão os professores.

Lika
Nenê
– http://www.likanene.com.br
Os acessórios LIKA NENÊ são
modernos, seguros e acima de tudo
inconfundíveis, pois a nossa empresa dispõe de uma linha
desenvolvida para crianças de 0 a 16 anos – criada por pessoas
que entendem de moda – e peças que agradam todos os gostos.

Tel.:

CINTRA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
Av. das América, 3120 – Bloco 2
– 202 e 203 – Barra – Bay Side –
Rio de Janeiro – RJ
(ao lado da Clinica São Bernado
e em frente Barra Garden)
33885956 / 33885828 /78187281

Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 10:00 às
19:00 horas.

Cine Planeta
http://www.cineplaneta.com.br/
–
Cinema,
Música,
Entretenimento, Fotografia, Eventos, Tecnologia e Projetos
Culturais
Direção Geral de Paulo Araújo – paulofaraujo@gmail.com

Photo de Fato
A Photo de fato está situada no Rio de Janeiro é especializada
em
fotografia
de
famílias,crianças,recém
nascidos
bebês,gestantes,e eventos infantis. Direção Fernanda Oliveira.
Rua Ferreira de Andrade n. 136
20780-200 Rio de Janeiro
Telefone

(21) 3902-8222

E-mail

contato@photodefato.com.br

Website http://www.photodefato.com.br

