INVENTÁRIO - BENS IMATERIAIS

!

Ficha Nº:

Localidade:

!
Município: Ivoti
!
Denominação: ASCARTE - Associação Pró-Cultura e Arte Ivoti
Tipo:
Celebração
Lugar
x Forma!de Expressão
Modo de Fazer
!
Proteção existente:
! Longitude:
Latitude:
!
Entidade representativa (se tiver associação): ASCARTE
!
________________________________________________________________________________________
!
Descrição:
!
A Associação Pró-Cultura e Arte Ivoti foi fundada em 2003 e assumiu a coordenação de todas as atividades
artísticas e culturais até então mantidas pelo Instituto !
de Educação Ivoti, ampliando-as em sua abrangência.
Tem por objetivo precípuo o incentivo, o desenvolvimento
! e o aprimoramento dos valores sócio-culturais no
campo das artes, em todas as suas formas de expressão, através da música, da dança, das artes plásticas e
!
cênicas.
Especificamente na área de música, a ASCARTE tem buscado
! desenvolver um eficiente trabalho na formação
e aperfeiçoamento músico-coral e instrumental de crianças e jovens visando ao desenvolvimento de sua
! culturais. Especificamente visa-se, num grupo de
sensibilidade, criatividade e engajamento em atividades
interessados, a formação de futuros multiplicadores de !
educação musical a serem encaminhados a projetos de
educação musical nas escolas e comunidades, em vários pontos do Estado e do País.
! pela ASCARTE São:
Os principais programas de educação musical desenvolvidos
- Camerata Ivoti: criada em 2004, consiste em um trabalho
! realizado em parceria com o Instituto de Educação
Ivoti (IEI) que cultiva uma sólida tradição no ensino de música desde 1909. A dedicação e o amor à música
!
reúnem o grupo em torno de objetivos que vão do aprimoramento
técnico e artístico ao desenvolvimento de

uma consciência crítica em relação à realidade cultural da região e do país. Os ensaios, com duração média de
três horas, são realizados nas sextas à noite ou aos sábados à tarde e isto implica um alto grau de
comprometimento tanto por parte dos músicos quanto de suas famílias. Constituída basicamente de
instrumentos de cordas, contando com o acompanhamento do acordeão em algumas peças, sua música cativa
e encanta o público. É composta por professores e jovens instrumentistas, sob a coordenação do professor
Irving Feldens. Com disciplina e entusiasmo, a Camerata Ivoti leva música, cultura, alegria e diversão para
horizontes que atravessam continentes. Bianualmente a Camerata realiza turnês internacionais. (fonte: http://
familiascorujasdacamerataivoti.wordpress.com)
- Grupo de Violas
- Grupo de Violinos
- Grupo de Violoncelos
- Orquestra Municipal de Sopros de Ivoti
- Orquestra Sinfônica Jovem de Ivoti
(Fonte: ASCARTE, disponível em <http://www.ascarte.art.br/> e Blog Famílias Corujas da Camerata de Ivoti,
disponível em: <http://familiascorujasdacamerataivoti.wordpress.com>)

Comercialização do produto
Local:
Horário de funcionamento:
Site: http://www.ascarte.art.br/
Rede social:
Contato no município: Vera Kern Hoffmann
E-mail: ascarte@outlook.com
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! Telefone: (51)35638600
!

Foto(s):

!Fonte: http://www.ascarte.art.br/
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