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FCC lança dicionário de Museologia com auditório lotado na UFSC
Estudantes, professores, pesquisadores e profissionais interessados na área
acompanharam o lançamento da edição em português do livro Conceitoschave de Museologia, no último dia 16 de junho.

Downloads museológicos
Confira dicas de leitura para quem se interessa pela área. Entre as
novidades estão a 19ª edição da Revista do Centro de Preservação Cultural
da USP e o Guia para Criação e Gestão de Associação de Amigos de
Museus. Confira!

Fundação Cultural Badesc recebe duas exposições
Artista Lilian Barbon expõe seus autorretratos no Espaço 2, enquanto
Augusto Beneti está no Espaço Fernando Beck

Unesc abre exposição de TCCs do curso de Artes Visuais
Estudantes de bacharelado em Artes Visuais expõem pesquisas até 3 de
julho, na ACIC de Criciúma.

Ministro da Cultura pede pressa na tramitação de lei de incentivo à
cultura
Juca Ferreira reuniu-se com o senador Roberto Rocha, relator do PL.

Juca Ferreira fala sobre cultura ao Portal Fórum
Ministro da Cultura destacou os pontos positivos e negativos de sua
administração e expôs ideias para o futuro da arte no país.

MinC inicia reforma no CNPC
Participação do público segue até 2 de julho.

Rio do Sul lança Prêmio Nodgi Pellizzetti de Incentivo à Cultura
Serão distribuídos R$ 300 mil para projetos culturais de diversas áreas.
Caixa abre seleção pública para patrocínio cultural 2016
As inscrições para os editais de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural
e Apoio a Festivais de Teatro e Dança ficam abertas até 21 de julho.

Casa do Poeta recebe exposição de 50 anos de pintura de Elisa
Gessner
Obras estarão expostas de 1º a 29 de julho, na Casa do Poeta Lindolf Bell,
em Timbó.
Revisão do Plano Nacional de Cultura vai a consulta pública
Primeira etapa das consultas públicas sobre o PNC será lançada
juntamente com eleições do Conselho Nacional de Políticas Culturais.

Museu de Arte de Blumenau traz atrações musicais à abertura da 3ª
temporada de exposições de 2015
Temporada de exposições do MAB começa com conversa com os artistas
e curadores, declamação de poemas e atrações musicais.

Museu da Baleia-Franca é reaberto
Após reforma, o Museu será reaberto dia 24 de junho.
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