Workshop de Interpretação
para TV com Paloma Riani
Paloma Riani é atriz, diretora
e preparadora de elenco.
Formada pelas Casa Das Artes de
Laranjeiras, em 1985, Paloma Riani
e Instrutora de Dramaturgia na TV Globo,
desde 1999.
Atuando nesse cargo foram mais de 35
produtos ao longo desses anos, entre eles:
novelas, minisséries, programas diversos de dramaturgia e séries. duas
novelas vencedores do Prêmio Emmy.
Jurada no Programa do Caldeirão do Huck, por duas vezes. Seleção de
novos talentos para Malhação.
Coach nos longas metragens: Anjos do Sol, O Vestido, Olhos Azuis…
Coach particular de Patrícia Pillar em Zuzu Angel.
Treinamento particular com diversos artistas da área da atuação e
comunicação.
Professora de Teatro para Crianças e Jovens ,na Casa de Cultura Laura
Alvim, de 1985 a 2005.
Professora de Teatro em Escolas Estaduais e Municipais, do estado e
cidade do Rio de Janeiro.
Ministra cursos, palestras e workshop.

Datas dos Workshops:
São Paulo – Escola Braapa (atores
mirins e adultos)

08 e 09 ABRIL

Campo Grande – Kadweu Produções (atores mirins e adultos)
06 e 07 MAIO

Belo Horizonte – Espaço Cênico (atores mirins e adultos)
03 e 04 JUNHO

Brasília – Avante Produções (atores mirins e adultos)
01 e 02 JULHO

Curso de TV com Paloma Riani
SOBRE PALOMA
Paloma Riani, é a
preparadora
de
elenco pioneira da
televisão
Brasileira.

Fundou o cargo na Rede Globo em 1998. Assinando a preparação
em mais de 50 produtos somente na emissora, trabalhos de

grande sucesso como Avenida Brasil, Cordel Encantado, O Clone,
Presença de Anita, Mad Maria, Amazônia, Regras do Jogo e as
premiadas Caminho das Índias e Jóia Rara ganhadoras do Emmy.
No cinema preparou, entre outros, o elenco dos longas Anjos do
Sol, Olhos Azuis, a atriz Alice Braga em Muitos Homens Num Só
e Patrícia Pillar em Zuzu Angel.
Trabalhou e trabalha com atores consagrados ou em formação e
desenvolve um trabalho específico com atores mirins, destaque
para Mel Maia e Bruna Marquezine.
CARGA HORÁRIA
16 horas (Carga horária pode ser modificada de acordo com o
quórum)
Idade mínima 12 anos
ALUNOS
24 no máximo
FORMATO
O Treino se propõe a investigar o ato de criação através de
textos, improvisos, gravação e análise das cenas. Análise
sobre o mercado de trabalho e Direcionamento de carreira.

SÃO PAULO
28 e 29 JANEIRO
11 e 12 FEVEREIRO
25 e 26 MARÇO
29 e 30 ABRIL
Contato: Douglas Campigotto
Produtor
21.99108.5659
11.97744.2432
TEASER TRABALHOS
https://vimeo.com/palomariani
FACEBOOK PROFISSIONAL
https://www.facebook.com/Paloma-Riani-Profissional-287995931333187/
TEASER WORKSHOP

Oficina de Interpretação para
TV
para
Crianças
e
Adolescentes
ROSANA GARCIA – Atualmente faz a
preparação do elenco Mirim da
novela “Sol Nascente”.
Há muitos anos dentro da maior
emissora do Brasil se destacou
como atriz mirim na primeira
fase do SITIO DO PICA PAU
AMARELO encarnando a NARIZINHO.

De seus trabalhos como preparadora de elenco se salienta as
novelas Sete Vidas, Estrela Guia, Kubanakan, Da cor do Pecado,
Celebridade, Começar de Novo, Belíssima, Páginas da Vida, Ti
Ti Ti, A vida da Gente, A grande Família e Em família e
Malhação.
MARELIZ RODRIGUES – Atualmente faz a preparação do elenco
Mirim da novela “ Haja Coração”.
Alguns trabalhos de Mareliz
Morde e Assopra – Amor Eterno Amor – Meu Pedaçinho de Chão –
Alto Astral – A Segunda Dama – A Teia – Dois Irmãos – Além do
Tempo.
ALEXANDER ZIMMER
Coach de atores mirins
Alexander Zimmer é um importante coach de crianças ajudando na

preparação de muitos atores mirins entre eles Edu Pinheiro o
Hamses dos “Dez Mandamentos” – Apollo Costa “ Gaby Estrella” –
Kadu Schons “Além do Tempo” – JP Rufino – Adriano Alves entre
outros.
JOÃO SANT’ANNA
Estudou por 10 anos no Teatro O Tablado, onde é professor
assistente há 6 anos dos professores: João Brandão, Cacá
Mourthé e Aracy Mourthé.
Como ator fez as peças “O Cavalinho Azul”, “Pluft, o
Fantasminha”, “O Vagão 2049”, “Sonho de Saulo”, “Uma Carta
Perdida”, “Eu e os Meninos” (menção honrosa no Festival de
Teatro Universitário do CCBB), “A Bruxinha que era Boa”.Na TV,
participou da novela “Duas Caras” na Rede Globo e do seriado
“Cilada – Show de Rock” e “Cilada – Adolescentes” pelo
Multishow.
DIRETOR FLÁVIO COLATRELLO
Um dos renomados diretores de telenovelas e também criador de
“Malhação” da Rede Globo Flávio Colatrello Jr . Flávio dirigiu
grandes sucessos da TV como A Escrava Isaura, Mandala, Cidadão
Brasileiro, Corpo Dourado, Perigosas Peruas, Lua Cheia de
Amor, O Mapa da Mina e outras. REDE RECORD: A Escrava Isaura –
Essas Mulheres e Cidadão Brasileiro.
INF: contato.studiorj@gmail.com
21 97204-2177

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

Workshop com o ator Júlio
Oliveira será destaque neste
fim de semana na Barra
O Workshop com o ator
Júlio Oliveira, que
recentemente interpretou
o Peixinho, na novela
das 7, ”Sangue Bom”,
ocorrerá nos dias 30/11
e 01/12 das 10hs às
18hs,
na
Barra
da
Tijuca,
no
Rio
de
Janeiro.

Cada vez mais o ator, vem se preocupando apenas com a maneira
de interpretar, de se tornar mais natural, de mergulhar em uma
emoção com domínio, etc.

Mas existe um outra lado que influencia diretamente em como
será essa interpretação: são as nossas escolhas.
Afinal, de que serve executar bem, se não fazemos as escolhas
certas?
Júlio Oliveira possui mais 30 peças
em seu currículo, como o Espetáculo musical da Broadway, ” O
REI E EU” versão brasileira, com direção de Jorge Takla; O
Polêmico Espetáculo, também da Broadway, ”EQUUS”, com direção
de Alexandre Reinecke e o Espetáculo ”PÍRAMO E TISBE”, direção
de Vladimir Capella (Espetáculo que lhe rendeu uma indicação

de Melhor Ator, do Prêmio FEMSA COCA-COLA).
Na TV, além de Sangue bom e Ti Ti Ti novelas das 7 da REDE
GLOBO, já passou pelas principais emissoras da TV brasileira
SBT, RECORD e REDE TV. No cinema atuou no Filme ”SALVE GERAL”
De Sérgio Rezende.
Entre os assuntos abordados no workshop, teremos:
– Palestra;
– O Poder das Escolhas;
– Tomada de Decisão;
– Trabalho em grupo;
– Cenas de Novela;
– Improvisação;
– Bate Papo sobre o Mercado de Trabalho.
Poderá participar do workshop pessoas com ou sem experiência a
partir de 7 anos.
O depósito para garantir a matrícula deverá ser realizado até
dia 28, junto com o envio do comprovante por e-mail.

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:

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

