
SIMPLEFICCÍON 
03 a 13 de dezembro 

 
Nesse espetáculo, a companhia KIM Teatro Danzante propõe uma dança que se utiliza de 

músicas de diversas culturas do mundo e cuja materialidade é criada a partir do uso de papeis 
simples, e já utilizados, reutilizando-os para criar uma coreografia vital em um universo visual e 
metafórico. 

 
Serviço 
Local: Sala Paissandu 
Data: 03 a 13.12 - Quinta a sábado às 20h e 
domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 50 minutos  
Ingressos: Entrada gratuita (retirar os ingressos 
com uma hora de antecedência na bilheteria do 
teatro) 
 
 
 
 
 

JAM OLIDO – DE DANÇAS URBANAS 
06 de dezembro 

 
Nos anos 80, a estação São Bento 

do Metrô foi o ponto de encontro da cultura 
Hip Hop. Todos os sábados dançarinos de 
todas as regiões de São Paulo se 
encontravam para praticar e trocar idéias. A 
São Bento teve uma importância tão grande 
no desenvolvimento da cultura Urbana que 
ganhou o apelido de “templo do Hip Hop”. 
No final dos anos 90, o lugar foi interditado 
para construção de um Shopping e a 
comunidade ficou sem esse espaço. 

Em 2006, o dançarino Frank Ejara 
reuniu vários dançarinos da cidade e, juntos 
iniciaram tentativas de retomar o espírito 
que havia sido perdido com o final da São 
Bento. Em 2007, através da parceria 

estabelecida com a Secretaria Municipal de Cultura e o Departamento de Expansão Cultural, os 
encontros passaram a se realizar na Vitrine da Dança da Galeria Olido nascendo então, a JAM 
OLIDO de Danças Urbanas. 

Os DJs convidados tocam músicas de diversos estilos desde o estilo funk dos anos 70/80 à 
musica eletrônica atual, passando pelo Break Beat, Rap, R&B, G FUNK e ritmos latinos. Com o 
mesmo papel que a estação São Bento fazia nos anos 80 e 90, a Jam Olido reúne a comunidade 
das danças urbanas para confraternização, troca de experiências e o intercâmbio com o público 
geral. 

 
Serviço 
Local: Vitrine da Dança e Corredor Olido  
Data: 06.12 das 15h às 20h 
Direção: Frank Ejara 
DJs residentes: Frank Ejara, Andre Bidu e Niko 



ACREDITA E SE ATIRA! 
terça a sábado 

 
O workshop oferece 

ferramentas para que o participante 
explore os ritmos que compõem a 
dança de salão desde os seus 
elementos básicos. Relacionam os 
movimentos do nosso dia a dia, como 
a respiração, o estudo das forças 
opostas e o balanço natural do corpo, 
com os movimentos da dança de 
salão, permitindo assim que cada um 
esteja conectado consigo mesmo para 
ainda para então conectar-se com o 
outro. As aulas reúnem desde jovens 
até idosos. Não é necessário inscrição 
para participar das aulas. 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
TERÇA  
15h às 17h - SALSA E ZOUK 
 
QUARTA 
15h às 17h - FORRÓ UNIVERSITÁRIO E ROCK SOLTINHO 
 
QUINTA 
15h às 17h - SAMBA-ROCK E SERTANEJO UNIVERSITÁRIO 
 
SEXTA 
15h às 17h - BOLERO E SAMBA DE GAFIEIRA 
19h às 21h - SAMBA ROCK 
 
SÁBADO 
15h às 17h - PRÁTICA DE DANÇA COM TODOS OS RITMOS 
 
Serviço 
Ministrante: Rogério Da Col 
Ministrante Substituto: Adriana Cabral 
Local: Vitrine da Dança 
 


