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Hoje (8) – 19h30: palestra de Gabriel Nunes, com o tema “Esperança”,
no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (12) – 16h00: “Café das Mães”, no NEA.
Segunda-feira (13) – 19h00: reunião da diretoria.
19 – 13h30: apresentação de “Viva a Vida!” no “1º Fórum da Juventude
Espírita”, na Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna (Seove).
25 – 14h00: oficina de poesia, com Gláucio Cardoso (RJ); 18h00:
“EncontrAr-te” especial com Sarau de Poesia Espírita, no TAQ.

31 ANOS

Café das Mães inicia
comemorações do
aniversário do NEA
Será realizado neste domingo, 12, às 16 horas, em nossa sede,
um café colonial artístico em homenagem às mães. A atividade
também festeja o aniversário de 31 anos do Núcleo Espírita de
Artes, fundado em 13 de maio de 1988.
O Café das Mães é um evento de caráter interno, destinado às mães dos neanos, para que elas conheçam o
trabalho desenvolvido pela instituição. Também serão convidados antigos integrantes e amigos que já
participaram em algum momento do NEA.
Já a comemoração oficial do aniversário do Núcleo, aberta ao público em geral, ocorrerá no dia 25 de maio
(sábado), às 18 horas, quando será realizada uma edição especial do “EncontrAr-te”, com o Sarau de Poesia
Espírita. O evento vai se realizar no Teatro Altina Quadros e terá a participação de Glaucio Cardoso, do
Rio de Janeiro. Gláucio é professor, poeta, dramaturgo, ator, membro da Companhia Leopoldo Machado
de Arte Espírita, da Academia de Letras e Artes de Mesquita e do Conselho Doutrinário da Associação
Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte) e editor da revista “Garimpo”, especializada em poesia espírita.
Aproveitando sua presença em Florianópolis, Glaucio também coordenará uma oficina de poesia no mesmo
dia (25/5), à tarde, das 14 às 17 horas, no NEA.
Interessados em participar do Sarau para divulgar suas poesias espíritas no varal literário e/ou declamá-las
durante o evento ou ainda em participar da oficina poderão fazer inscrição pelo telefone/whatsapp (48)
99617-0169. A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 22 de maio.

AUF DER STRAßE

Clowneanos em Blumenau
A Trupe dos Clowneanos continua sua jornada pelo Estado,
divertindo públicos por onde passa. Desta vez, foi em
Blumenau, onde apresentou no último sábado, 4, a peça
“Viva a Vida!” no Centro Espírita Fé, Cristo e Caridade, no
bairro Garcia. Nesta apresentação, realizada durante a
“Noite da Pizza”, promovida pela instituição, o elenco foi
formado por Gustavo Henrique, Luíza Nunes, Luisa
Angelina, Gabriel Nunes e Rogério Silva, com apoio técnico
de Susana Frescura.
No dia seguinte (domingo, 5), pela manhã, o NEA
desenvolveu a oficina “Em busca de seu próprio clown”,
para jovens, crianças e trabalhadores das casas espíritas da
região (foto). Antes da oficina, foi exibido o filme
“Reprogramando”, de Artêmio Meirelles, dirigido e produzido
por Marcelo Niess, e que tem no elenco membros do Setor de
Artes da 4ª União Regional Espírita (URE/FEC). O filme foi
lançado oficialmente no dia anterior, em Aracaju, durante a 1ª
Jornada de Cultura Espírita, e está disponível desde esta
segunda-feira no portal YouTube.
Aos queridos amigos da instituição, sua presidente Carmen
Lúcia Waltrick, Alcione Murilo – que articulou a ida do NEA
a Blumenau –, Artur Uliano e Alexandre Costa – que
ofereceram suas casas para hospedar os neanos – e todos os demais integrantes do centro, nossos
agradecimentos pela acolhida e pelo carinho demonstrados.

SECRETARIA

Segunda-feira tem reunião da diretoria
A secretaria informa que na próxima segunda-feira, 13, às 19 horas, ocorrerá mais uma reunião da diretoria.
A pauta será encaminhada aos diretores por meio do aplicativo WhatsApp. Em função da reunião, o ensaio
do Grupo de Teatro da nova peça “Le fantôme du Musée”, que ocorre às segundas-feiras, foi antecipado
para amanhã, 9, às 19 horas.

NOVA FASE

Grupo musical do NEA reinicia dia 16
Com alegria, registramos que na próxima quinta-feira, 16, reiniciam as atividades do novo Grupo de Música
do NEA. O grupo funcionará todas as quintas-feiras, das 19 às 21 horas. Neste momento inicial, a proposta
é preparar canções para serem interpretadas em palestras proferidas pelos neanos. Não há preocupação, por
enquanto, de se formar um coral, com naipes definidos, muito embora possam ser executadas músicas com
arranjos com duas ou três vozes. Posteriormente, à medida que o grupo for se consolidando e o número de
integrantes for aumentando, poderá ser feito um trabalho vocal mais específico de coral.
A reativação da área musical do NEA foi uma ação definida pela diretoria atendendo a uma das diretrizes
do planejamento estratégico realizado no início deste ano, de aumentar a quantidade de participantes na
instituição.

FETEF

Inscrições de peças vão até junho
As inscrições de peças para o “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (Fetef 2019)” vão até o dia 30 de
junho. Já as inscrições para participar do evento encerram em 15 de setembro. O valor da inscrição é de R$
100,00 por pessoa e dá direito à hospedagem e alimentação. O Festival ocorrerá de 18 a 20 de outubro, na Seara
Espírita Entreposto da Fé (Seede), com apresentações teatrais, oficinas técnicas, rodas de conversa e atividades
de integração. Também haverá programação extra, com apresentações teatrais nos dias 16 e 17 de outubro, no
Teatro Altina Quadros (NEA), na Seede, para crianças do projeto social desenvolvido pela entidade, e nas ruas
de Florianópolis. O regulamento e formulários de inscrição estão disponíveis no site do NEA
(www.neartes.org.br). Mais informações podem ser obtidas pelo Facebook (fb/neartes), Instagram
(@neartes_nea) e WhatsApp (48) 99617-0169. O Fetef é uma promoção do NEA e da Seede com apoio da
Federação Espírita Catarinense, da 1ª URE/FEC e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).

ESTUDO Coordenador: Rogério Silva (99971-0169); Assistente: Gustavo Henrique (98405-1672)

Uma pausa no estudo
Neste domingo, em função do Café das Mães, as atividades de estudo serão suspensas. O grupo retorna na
semana seguinte. Como no domingo passado não foi possível realizar o estudo sobre a Poesia, por causa da
viagem a Blumenau, esse tema será desenvolvido no dia 19, com a coordenação de Gustavo Henrique.

FOTO-MONTAGEM

Enquanto isso, em Blumenau...

...uma trupe
encara qualquer
desafio!

