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PROJETOS CULTURAIS DO PORTAL DO SERTÃO SERÃO
CONTEMPLADOS COM R$ 682.541,33 MIL ATRAVÉS DA SECULT
Dentre a lista dos projetos previstos a receberem apoio através
do edital Agitação Cultural, edital criado para incentivar
iniciativas culturais em todos os segmentos a ocorrerem em
espaços culturais públicos ou privados, promovido pela
Secretaria de Cultura da Bahia, estão projetos do território de
identidade Portal do Sertão. O Portal ficou entre os territórios
com o maior número de projetos inscritos de toda a Bahia, haja visto que houve um
trabalho promovido pelo Representante Territorial de Cultura, Hygor Almeida em parceria
com o Mandato da Luta representado por Aloma Galeano para instruir artistas e grupos
culturais interessados no edital. O resultado é que 07 propostas foram pré-selecionados,
totalizando um investimento total de R$ 682.541,33 mil reais. Dentre as propostas préselecionadas, vale citar a do “Beco é nosso”, iniciativa promovida por artistas feirenses
cuja intenção é valorizar o espaço antes marginalizado do Beco da Energia em um espaço
para congregação sócio-cultural. Importante também citar o projeto ‘Jam na Cuca’ que
ficou em 2° lugar dos projetos suplentes, possuindo amplas condições de ser
contemplado com apoio cultural. Saiba quais foram os projetos pré-selecionados através
do site: http://www.cultura.ba.gov.br/listagem-de-editais/

“AGENDA CULTURAL BAHIA” GANHA APLICATIVO E NOVO SITE
Por meio de celulares e tablets a publicação vai
possibilitar maior interação e divulgação de
atrações artísticas e culturais de todo o estado
A diversidade artística e cultural do estado vai
ganhar uma nova forma de divulgação. A Agenda
Cultural Bahia, que completa 41 anos em 2015,
ingressa em um novo momento, de maior
a ce ssi b i l i d a d e : to d o se u co n te ú d o se rá
disponibilizado para celulares e tablets através do
aplicativo mobile da Agenda, desenvolvido para as
plataformas iOS eAndroid.
A Agenda Cultural Bahia foi criada com o objetivo
divulgar as atividades artístico-culturais da Bahia,
englobando não apenas eventos dos espaços culturais do estado e por ele promovidos,
mas também as ações privadas e independentes da programação cultural baiana. Ainda
se voltou à divulgação de cursos, oficinas, palestras e demais atividades de formação,
além de editais, prêmios e concursos de fomento à produção cultural promovidos na Bahia
e no Brasil, desde que as ações atingissem o público baiano. Os artistas, produtores e
agentes culturais podem enviar dados diretamente por meio do novo site http://agendacultural.ba.gov.br/
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OFICINA SOBRE EDITAL CARNAVAL 2016 PROMOVIDA POR
MANDATO DA LUTA DEMONSTRA RECEPTIVIDADE
Aconteceu no final de outubro, no Centro
de Cultura Amélio Amorim, a oficina
instrutiva sobre o edital de
credenciamento de músicos no carnaval
2016 para o circuito do Centro Histórico. A
ação, realizada em parceria com o
governo do estado, foi promovida pelo
Mandato da Luta representado por Aloma
Galeano, cujo ministrante foi Hygor
Almeida (SecultBa). O objetivo do evento,
que teve boa receptividade entre os
músicos locais, foi de informar agentes do
cenário musical feirense acerca dos procedimentos para participação no carnaval de
Salvador organizado pelo Centro de Culturas Populares e Identitárias – CCPI nos largos do
Pelourinho. Dentre os músicos que se fizeram presentes, estiveram Marcia Porto, Djalma
Ferreira, Janno, Bruno Bezerra, Gilsan, Jorge de Angélica, além de representantes das
bandas Calafrio, Roça Sound, Pretos e Pretas, AfroPop e Camutiê. Ao longo da oficina
diversas dúvidas foram esclarecidas, além de dicas que foram ofertadas para facilitar o
entendimento acerca do credenciamento. Para aqueles que tiverem interesse em
participar do credenciamento para o circuito do carnaval promovido pelo CCPI no Centro
Histórico, é possível encontrar todas as informações passadas durantes a oficina no site da
secult-ba: http://www.cultura.ba.gov.br/listagem-de-editais/. Também é possível tirar
dúvidas presenciais com o Representante Territorial de Cultura, Hygor Almeida, cujo
escritório fica no Centro de Cultura Amélio Amorim.

SECRETARIA DE CULTURA DA BAHIA ABRE EDITAL PARA
CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NO CARNAVAL
O edital Contratação de Serviços Artísticos no Carnaval do Pelourinho e Carnaval Pipoca
2016 está aberto até dia 19 de novembro. Através dele serão realizdasr contratações de
bandas e artistas solo, projetos formados por três diferentes artistas, bandões e grupos de
rua, microtrios, nanotrios, para tocar nos Largos Pedro Arcanjo, Quincas Berro D'Água e
Tereza Batista. Podem participar artistas e bandas dos estilos afro, reggae, arrocha, pop
rock, afro pop, axé, antigos carnavais, samba, hip-hop e guitarra baiana. Os artistas
interessados devem preencher um formulário específico, bem como apresentar a
documentação solicitada no regulamento do edital. As informações estão disponíveis no
site da SecultBA: http://www.cultura.ba.gov.br/listagem-de-editais/.
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