CEFTEM abre turma de Teatro
Musical
para
crianças
e
adolescentes
No

curso,

a

criança/adolescente
terá
aulas de canto, dança e
interpretação com didáticas
e pedagogia cuidadosamente
pensadas para a formação
completa do aluno desta
faixa etária . Neste curso
do CEFTEM o aluno terá
oportunidade de aprimorar
sua técnica, além de ampliar
seu
conhecimento
de
repertório de musicais
respeitando o perfil e as
características da turma. As cenas e canções serão trabalhadas
e ensaiadas individualmente e também em grupo, com objetivo de
colocar em prática o que foi aprendido em aula.
Duração: 3 meses
Início: 01 de outubro

Investimento:
3x R$480,00 no cheque ou cartão de crédito;
R$1.296,00 à vista no dinheiro, cheque à vista ou débito com
10% de desconto;
Taxa de RS$ 100 da matrícula somente à vista no dinheiro.
Horários:

Aos sábados de 12 às 16 hrs.
Professores: Gustavo Klein, Clara da Costa e Maira Garrido
Idade: 9-14 anos
Inscrições ABERTAS!
Horários de atendimento na secretaria são: segunda a sexta –
das 9h às 20h e sábados – 9h às 12h

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
parceiro: O NR Circuito Broadway Camp!

seu

novo

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!!!

Parceria entre diretores abre
novas opções de cursos em
Copacabana e Recreio
A Academia Vita de Atores, sob a direção
de William Vita e a FazArt Produções
Artística sob a direção de Grazi
Luz firmam mais uma parceria de sucesso.
A Academia Vita de Atores do ator,
roteirista e diretor William Vita é um
sucesso com turmas em diversos locais do
Brasil, e agora abre um dos seus espaços,
localizado na Zona Sul, numa região nobre
de Copacabana para receber o famoso Curso
de Teatro Musical da atriz e diretora Grazi Luz, já com uma
turma fechada e abrindo nova turma ainda este ano.

E o amplo espaço da FazArt Produções Artísticas de Grazi Luz
localizado no Recreio, recebeu este ano o curso de
Interpretação para TV de William Vita.
Os diretores comemoram a parceria: ” É muito bom poder contar
com a parceria de William Vita, um ator com grande bagagem e
um diretor maravilhoso. Quem ganha são nossos alunos!” Comenta
Grazi.
Para Vita, com cursos de Interpretação para TV em Curicica,
Copacabana, Petrópolis e outros estados essa associação foi

muito especial: “Grazi Luz é criativa, cheia de idéias…uma
excelente diretora. Nossa parceria com certeza irá promover
novos talentos para o Teatro e TV Brasileira.”
Seguem informações sobre os cursos:

