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Projeto Birdland Jazz & Cão Pererê

Jazz Club - “Quinta Instrumental”

iniciou a programação em 07 de

julho de 2022. Já no dia 21 foi

realizado o segundo encontro.

A primeira banda a participar do

Festival de Jazz foi o quarteto de

música instrumental Jônatas

Mancuzo Quarteto. Já na edição do

dia 21, o show foi realizado pelos

artistas do Rogerio Plaza Trio.
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A performance teatral "Desculpa,

mas eu preciso falar!" propôs ao

público o questionamento sobre o

que aconteceria se, de repente,

fosse possível ouvir os

pensamentos das pessoas que

circulam pela praça do bairro. Quais

pensamentos, sentimentos,

situações descobriríamos?

Realizado em praças públicas, a

terceira apresentação ocorreu no

Beco Resistência (Viaduto próx. à

rua Bahia) no dia 09 de julho.
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O projeto Taiko Experience realizou

duas ações durante o mês de julho:

a primeira, uma apresentação com

participação do público, aconteceu

no dia 10, na Praça Maria Izabel. A

segunda, o evento Tanabata

Matsuri - o Festival das Estrelas,

realizado no Bosque Municipal no

dia 17.  Repleto de atrações

culturais, foram realizadas oficinas

e apresentações artísticas.

Durante o festival, todo o público

foi convidado a escrever seus

desejos nos papéis coloridos que

enfeitam a festa, tradicionais do

Tanabata.
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No dia 16 de julho de 2022, a partir

das 18 horas, na praça localizada

no cruzamento das ruas Hygino

Muzzi Filho e Alcides Lajes

Magalhães, aconteceu a terceira

edição do evento cultural “Sem

Tomadas”. O evento reuniu artes

visuais, tecnologia, projeções a

céu aberto, música, dança, além de

contar com exposições de

artesanato e opções de comida e

bebida.
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No dia 24 de julho, a partir das 14h, no

Beco das Artes (Av. Ipiranga esquina

com a R. Rio Grande do Sul, próximo ao

viaduto da R. Bahia), diu realizado o

evento cultural Beco Resistência.

Destinado a todos os públicos, o

evento contou com quatro atrações

musicais com repertório variado, da

MPB às remixagens 100% vinil, além

de oficinas de como fazer uma

composteira doméstica, confecção

de bonecas abayomi, arte stencil e

zine. O evento também contou com

espaço infantil, intervenções

artísticas no decorrer do evento, bar

e decoração.
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No dia 24 de julho, domingo, a partir

das 16h, foi realizado na Praça da

Fonte (R. Melchiades Francisco Flores

– Jd. Bandeirantes) o evento cultural

“Karaokê na Praça”. Apoiado pela

Secretaria da Cultura de Marília, o

evento é uma contrapartida do

projeto “Sertanejokê”, premiado no

Edital nº02/2021 - Chamamento

público para seleção e premiação de

artistas, coletivos e grupos culturais.
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