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VIVA SÃO JOÃO! Apesar de estarmos com o nosso prédio
interditado para reparo da calha e teto danificados com as
últimas chuvas, não deixamos passar em branco o São
João.
Em parceria com a Cia Fiandeiros de Teatro conseguimos
dar alegria às crianças que participaram da Oficina do
Projeto Semente e a seus familiares que estiveram
presentes na Apresentação cênica de conclusão do Projeto
com a peça “O Casamento na Roça”, domingo,19 de
junho. No elenco 15 crianças da Em Cena. Na plateia
familiares e amigos entusiasmados e orgulhosos dos seus
“atores”. Casa cheia, muita alegria e emoção no ambiente
junino.
Realização: Cia. Fiandeiros de Teatro; Parceria: Em Cena Arte e Cidadania;
Incentivo: Recife Virado, Fundação de Cultura da Cidade do Recife/Prefeitura do Recife.
Vejam com carinho no youtube https://youtu.be/zwZWtl2qgGQ

Destaques do período
Benfeitoria| Financiamento coletivo é na Benfeitoria - Feito com cuidado, colaboração e criatividade. Ficar de
pé e manter a alegria mesmo na adversidade, isso faz parte da teimosia humana. Assim a Em Cena lançou a
campanha Todos Juntos Somos Fortes que reflete a nossa crença nas parcerias e no fazer em conjunto. E como
diz o poeta " uma andorinha só não faz verão" Sejamos sempre Andorinhas fazendo verão.
Visite-nos: https://benfeitoria.com/projeto/todosjuntossomosfortes
Agência Leo Burnett| A Reunião da Em Cena com o a agência inglesa Leo Burnett realizada no dia 30 de junho
finalizou com a dança do Doce de Batata Doce. Trata-se de um trabalho de
comunicação com o objetivo de criarmos uma campanha de comunicação para
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a Em Cena Arte e Cidadania que traga o bairro dos Coelhos para os holofotes.
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Mostrar os talentos desse bairro que fica na área central da cidade do Recife.
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Palavras de Incentivo| “Não tenho palavras para expressar o que me veio ao ler o Informativo de maio. A
sensação mais forte é "tirar leite de pedras", diante de tantas pedras que tem aparecido no caminho da Em Cena
nos últimos tempos. E agora com a nova interdição para nova reforma num espaço que tinha acabado de ser
reaberto, puxa! O que resta é seguir. Seja como for, de que modo for, e agora, onde for!
Parabéns a toda a equipe!!” Kyara Muniz – Diretora de Desenvolvimento da Em Cena

“Avançando sempre com muita criatividade. Parabéns”. Lenira Silveira – Sócia fundadora
Vamos à luta| “Somos todas ajudando e atingidas, mas vamos à luta. Fé e esperança”
Célia Gayoso – Colaboradora
EM CENA ARTE E CIDADANIA – @emcenarecife - www.facebook.com/emcenarecife/
Este Informativo é enviado de acordo com as leis de Spam. Se não quiser mais recebê-lo, mande mensagem de volta escrito remover na linha do assunto

