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Nathan Fernandes é um dos 5 brasileiros selecionados para participar do Prix de Lausanne
2019

Jordana Amaral

Um jovem bailarino de Carmo do Cajuru foi selecionado para participar do Prix de
Lausanne 2019, maior concurso de Dança só para solistas no Mundo. Nathan Fernandes é
um dos cinco brasileiros selecionados, para disputar o famoso concurso na Suíça. No
entanto, o lado financeiro é o grande empecilho, as despesas da viagem giram em torno de
R$10 mil reais.

Nathan se envolveu com o mundo da dança aos 11 anos de idade, através de um amigo,
que tinha uma irmã professora de balé, o qual foi apresentado. Ele ainda conta que naquela
época, não gostava de balé, “Eu não gostava de balé, eu dançava só jazz e contemporâneo,
porque eu não gostava de ballet, eu achava uma coisa desnecessária, aí descobri que
não”.

Aos 13 anos o jovem bailarino teve a oportunidade de fazer balé, no Studio Arte e Dança,
então passou a vir todos os dias de Carmo do Cajuru até Divinópolis para as aulas. “Até
então eu venho dançando com Adriana, e ela vem me apresentando muitas coisas,
possibilidades que eu não tinha, competições, cursos, enfim, e foi assim que eu despertei
essa vontade muito grande de dançar”.
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E foi um desses concurso que abriu as portas para que Nathan fosse selecionado, para ir
até a Suíça. Em abril deste ano ele participou de um concurso no qual a premiação para os
ganhadores, era participar posteriormente  de uma seletiva em Goiânia. Nathan não só
passou para a seletiva em Goiânia, como ficou entre os 10 finalistas para concorrer a vaga
para a ir a Suíça.

“ E esses 10 finalistas tiveram a opção de enviar vídeos diretamente para o Prix de
Lausanne na Suíça, para participar da seletiva por vídeo. Os outros 7, porque outros 3 já
haviam sido selecionados, mandamos o vídeo e só cinco rapazes passaram, e eu fui um
desses rapazes”. Conta o bailarino.

Para ir disputar o concurso na Suíça, o jovem terá que desembolsar a quantia de R$10 mil
reais, e para tentar juntar o dinheiro, Nathan começou então uma vaquinha online e
disponibilizou também uma conta para a realização de depósitos que quem se dispor a
ajudar.

Ele ressalta também, que toda ajuda é bem vinda, caso não consigam ajudar
financeiramente, as pessoas podem compartilhar em suas redes sociais, para envolver
mais o público na causa.

“Só compartilhando é uma forma muito grande de ajudar, porque tem muita gente que quer
ajudar, que vê a causa e quer ajudar com qualquer quantia. E é assim que eles podem
ajudar, compartilhando, mostrando em grupos de família, ou doando através do link”.

Por fim, o bailarino ressalta a importância que o concurso tem em sua carreira,
principalmente porque no Brasil não tem muita valorização principalmente na área de
dança. “Esse concurso não é voltada a competição,  lá só de você ter sido selecionado é
uma grande oportunidade, porque tem mais de 80 diretores de companhia, de escolas de
danças. Eu quero viver de dança, é o que eu amo, e eu quero trabalhar com o que eu amo.”

CONHEÇA O NATHAN

https://instagram.com/nathanfernandes_f?
utm_source=ig_profile_share&igshid=1agz4v2yio8gt

SAIBA COMO AJUDAR 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/em-busca-de-um-sonho-nathan-fernandes-da-
fonseca?
utm_campaign=facebook&utm_content=395660&utm_medium=website&utm_source=soci
al-shares&fbclid=IwAR1iIz0xa8OZn-
I9ScwnLfh7i0en9Oh3aQUmA_U6igblF7O8ipEQYIoMMKE
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