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A primeira ação do projeto

realizado pelo Grupo de Taiko do

Nikkey de Marília aconteceu no

sábado, dia 02 de abril,

integrando a programação da

Virada Cultural de Marília -

2022.

A apresentação dos tambores

japoneses contou com a

interação do público, que pode

participar tocando parte de uma

música tradicional japonesa

(Chichibu Yatai Bayashi).
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Foto: Ricardo Shimizu

Foto: Ricardo Shimizu

Foto: Ricardo Shimizu



A banda Ferrorama fez a

apresentação no Teatro

Municipal de Marília no dia 16

de abril. Além do show musical

que homenageou as principais

bandas do rock nacional dos

anos 80, houve arrecadação de

alimentos para o Fundo Social

de Solidariedade.
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O Festival de Flashback,

Projeto Retrô,  foi realizado

na Av. das Indústrias no dia

17 de abril. Foram 7 horas

de festival, que contou

com a participação de 11

artistas da cena musical da

cidade.
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A primeira das três edições

que serão realizadas do

evento Sem Tomadas +

Abertos de Verão aconteceu

no dia 23 de abril, nas caixas

d'águas próximas à Univem.

O evento contou com

música, projeção ao ar livre

e feira de artesanato e

comidinhas.
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Referência no samba em

Marília, Jaci Furquim e o grupo

Cartola Branca apresentaram

no dia 27 de abril, no Teatro

Municipal, o show "Brasileira",

que contou com a

participação de Valeria

Sanches (sapateadora), Eliana

Jardim (cantora) e Simone

Mattos (dançarina). O show,

além de trazer obras autorais,

homenageou a música e as

grandes intérpretes e

compositoras brasileiras.
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O Projeto Arte Urbana em

Movimento consiste na

circulação gratuita de oficinas de

Stencil Art em Marília. Serão, no

total, oito ações, duas abertas

ao público e outras seis

direcionadas a escolas públicas.

O objetivo das oficinas é

introduzir os participantes à

técnica do stencil e ao universo

da Arte Urbana, além de

conhecer artistas que

constroem a cena em âmbito

local e mundial. A ação realizada

no dia 28 de abril aconteceu na

E.E. Baltazar.
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