Programação de Férias do Museu Ferroviário

:: Visitas guiadas ::
De 7 a 11 de janeiro, sempre às 15 horas

:: Oficinas | Faixa etária - 6 a 12 anos ::
- Oficina de Teatro e Contação de História | 20 vagas
Dias 14 e 15 de janeiro | Das 14 às 17 horas
Ministrada por Juliana James, professora de teatro e autora de sete livros
infantis, pretende trabalhar a criatividade em cena. Elaboração de cartazes e
roteiros, brincadeiras, jogos teatrais, relaxamento e contação de história.

- Oficina de Danças Urbanas | 15 vagas
Dia 16 de janeiro | Das 14 às 17 horas
Ministrada pela professora de dança Anelisa Martins de Lacerda, a oficina
tem o objetivo de trabalhar passos de danças urbanas, atrelados à
criatividade do público-alvo.
- Oficina de Dança Afro | 20 vagas
Dia 17 de janeiro |Das 14 às 17 horas
Ministrada pela professora de dança Anelisa Martins de Lacerda, a oficina
tem o objetivo de trabalhar passos de danças afro, atrelados à criatividade do
público alvo.

Oficina de Danças Urbanas com Remiwl
Dia 18 de janeiro, das 14 às 17 horas
Ministrada pela integrante do Remiwl Street Crew, Frann Silva, a oficina
busca valorizar e disseminar a cultura do hip-hop. O grupo Remiwl, com
mais de dez anos de estrada, explora a experiência do projeto “Remiwl
Base”, que visa a formar novos integrantes e expandir a cena de danças
urbanas na cidade.
:: CineClubinho Museu Ferroviário ::
Sessões às 15 horas, com distribuição de senhas uma hora antes das
exibições
- 21/01 - Mogli
- 22/01 - Os Incríveis 2
- 24/01 - Pantera Negra
- 25/01 - O Touro Ferdinando
- 28/01 - Pica-Pau, o Filme
- 29/01 - O Homem das Cavernas
- 30/01 - Pé Pequeno
- 31/01 - Hotel Transilvânia 3 – Férias Monstruosas
- 01/02 – Viva – A Vida É Uma Festa

