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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.

A primeira ação  aberta foi

realizada no dia 07 de maio, no

coreto da Praça da Pista de

Skate da São Miguel.

PROJETO
ARTE URBANA
EM MOVIMENTO



A segunda das três edições

que serão realizadas do

evento Sem Tomadas +

Abertos de Verão aconteceu

no dia 07 de maio, nas

caixas d'águas próximas à

Univem.

O evento contou com

música, projeção ao ar livre

e feira de artesanato e

comidinhas.

PROJETO
SEM TOMADAS
+ ABERTOS DE
VERÃO
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O projeto Portas Abertas

Hiphop congrega um

conjunto de ações: aulas

de breaking, oficina de

graffiti e evento de hiphop.

As aulas de dança breaking

foram iniciadas na Casa de

Cultura no dia 09 de maio e

acontecerão regularmente

às segundas-feiras.

PROJETO
PORTAS
ABERTAS
HIPHOP
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Durante os dias 13 a 23 de

maio, os artistas Robal e

LEDS desenvolveram um

mural de Graffitti de 40 m²

no Pontilhão da R. Bahia. A

obra retrata a temática

“Dinossauros”, presente no

imaginário popular, fazendo

uma conexão deste

universo por meio da arte

urbana. 

PROJETO
ELOS
PERDIDOS:
RECONECTANDO O PASSADO
POR MEIO DA ARTE URBANA
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O projeto coordenado pelo músico

Leoni Peppe consite em dois mini

cursos sobre a  criação de trilhas

sonoras para games,  oferecendo

uma experiência introdutória ao

mundo da composição musical

voltada para jogos. O minicurso é

direcionado para crianças e jovens

a partir dos 12 anos de idade, que

terão a oportunidade de aprender

sobre os elementos fundamentais

da música dentro do contexto da

produção para jogos.

O primeiro encontro aconteceu na

Escola Abel Fragata, nos dias 24,

25 e 26 de maio.

PROJETO
CRIAÇÃO DE
TRILHAS PARA
GAMES
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