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Premiados do Edital Elisabete Anderle assinam contratos
O prêmio é a principal ação de fomento às artes catarinenses e neste
edital bateu recorde de inscrições, com 1.569 projetos, dos quais foram
premiados 213, em 11 categorias.

Conselho Estadual de Cultura é empossado
Os 21 membros do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina para
a gestão 2015-2017 foram empossados nesta segunda, 6 de julho, em
uma solenidade no Centro Integrado de Cultura, em Florianópolis.

Fundação Catarinense de Cultura apoia Prêmio Aliança Francesa de
Arte Contemporânea 2015
As inscrições estão abertas até 17 de agosto. Cada participante pode
concorrer com até duas obras inéditas no estado, das seguintes artes
visuais contemporâneas: pintura, gravura, serigrafia, fotografia, escultura e
grafite.

Projeto Tamar promove atividades para férias de inverno
De 13 de julho a 2 de agosto, o Projeto Tamar, na Barra da Lagoa, em
Florianópolis, promoverá atividades especiais com visita guiada,
alimentação interativa, gincana ambiental e aula de capoeira.

Concórdia recebe duas exposições em julho
Podem ser visitadas até 31 de julho as exposições "Outono" e "História
passada a limpo".

Exposição In Útil Paisagem inaugura no Pântano do Sul
Exposição acontece de 11 de julho a 11 de setembro, no b ananas centro
de arte, em Florianópolis.

Fundação Biblioteca Nacional anuncia chamada pública de parcerias
e coedições
Propósito é divulgar, valorizar e ampliar o acesso ao patrimônio
bibliográfico, iconográfico, sonoro e digital da Fundação. lnscrições até
junho de 2016.
Furb recebe exposição de fotografias "Amazônia Refletida"
Fotógrafa Ana Claudia Lubitz exibe suas obras até dia 18 de julho, em
Blumenau

Memorial do MPF/SC promove exposição Salve os Oceanos
Artista Arlene Dellatorre expõe até dia 10 de julho, no Memorial da
Procuradoria da República em Santa Catarina.

4º Encontro de Carros Antigos e Clássicos de Videira terá
programação para toda família
Encontro terá música, recreação e relíquias, 14 de julho, a partir das 8h.

FCC abre inscrições para o II Seminário de Conservação de Igrejas e
Arte Sacra
Evento ocorrerá no dia 22 de outubro de 2015, na Paróquia Senhor Bom
Jesus dos Aflitos, no município de Porto Belo. Inscrições pelo e-mail
seminariosacro@fcc.sc.gov.br.

Museu Histórico de Santa Catarina abre inscrições para próximo
Diálogos Educativos Museais
Próxima edição ocorrerá no dia 28 de julho, em Florianópolis. São
oferecidas 20 vagas. Mais informações pelo telefone (48) 3665-6363.

Yoga no Palácio volta a ocorrer sem inscrições prévias em julho
Aulas gratuitas ocorrem três vezes por semana no auditório do Museu
Histórico de Santa Catarina, em Florianópolis.

Vera Sabino e a arte catarinense dos anos 1970 são tema do próximo
Gerações do Masc
A escritora e professora de Artes Visuais Micheline Barros conversará com
o público no dia 16 de julho, às 16h30min, no evento que contará com a
presença de Vera Sabino.
Mesa-redonda debate exposição de Julia Amaral no Museu Victor
Meirelles
Proposta é discutir trajetória da artista, assim como os seus trabalhos
presentes na exposição. Os convidados são Edélcio Mostaço, do curso de
Artes Cênicas do Centro de Artes da Udesc, e Marina Moros, do Programa
de Pós-Graduação em Literatura da UFSC.
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