
Seletiva de uma das maiores competições de dança do
mundo acontece em Goiânia

curtamais.com.br/goiania/seletiva-de-uma-das-maiores-competicoes-de-danca-do-mundo-acontece-em-goiania

Agenda / Dança

O 'Prix de Lausanne' é realizado na Suíça, oferece bolsas de
estudos para os ganhadores e possui 2 bailarinos goianos já
premiados
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por Bianca Stephania

03/09/2018 às 15:41:08 - Atualizado em 03/09/2018 às 16:56:19
O Prix de Lausanne é uma competição anual, organizada pela Fondation en Faveur de
l’Art Chorégraphique e realizada na Suíça.

Pela primeira vez, a pré-seletiva para a competição é realizada no Brasil. Uma das maiores
competições de dança do mundo que oferece cerca de 8 bolsas de estudos de um ano
com tudo pago nas escolas e companhias associadas.

Alunos de balé (ou Ballet) entre 14 e 18 anos que desejam tornar-se bailarinos
profissionais devem se inscrever gratuitamente no site prixdelausanne.org até o dia 09 de
setembro.

O evento está sendo realizado pelo Conselho Brasileiro da Dança (CBDD) e produzido
pelo Studio Dançarte, das irmãs Gisela e Ariadna Vaz.

13 candidatos brasileiros já venceram os prêmios, entre eles os goianos Adhonay
Soares Silva, em 2013, e a Carolyne Freitas Galvão em fevereiro de 2018, foi premiada
na oitava colocação no Top 10 melhores bailarinos do planeta.
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Adhonay Soares Silva, 2013

Carolyne Freitas Galvão, 2018

O evento acontecerá nos dias 29 e 30 de setembro no Teatro Rio Vermelho, no Centro de
Convenções de Goiânia, com os candidatos que forem pré-selecionados na competição. A
entrada é gratuita.
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(Capa: Prix de Lausanne/Divulgação)

NOTÍCIAS RELACIONADAS

+ Agenda

Goiânia recebe o maior congresso de administradores das Américas

O Congresso Nacional de Administradores (Conad) trará para Goiânia administradores,
empresários, empreendedores, professores, estudantes e palestrantes de vários estados
do país
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