Ficha Nº:

INVENTÁRIO - BENS IMATERIAIS
Localidade: Joaneta
Município: Picada Café
Denominação: Orquestra de Sopros de Picada Café
Tipo:

Celebração

Lugar

X Forma de Expressão

Modo de Fazer

Proteção existente: não se aplica.
Latitude: Não se aplica.

Longitude: Não se aplica.

Entidade representativa (se tiver associação): Associação Orquestra de Sopros de Picada Café
Descrição:
Picada Café possui uma série de trabalhos focados na formação musical de crianças e
jovens. Um deles, iniciado em 2001 pela Associação Cultural de Picada Café, juntamente com a
Prefeitura Municipal, tomou um rumo diferente das demais ações feitas até então. Naquele período
foi criada uma oficina de música onde crianças e jovens podiam aprender a tocar instrumentos de
sopro e percussão, além de participarem de aulas sobre teoria musical. A Associação Cultural
disponibilizava todos os instrumentos de forma gratuita, graças a projetos contemplados para tal
finalidade através da FUNARTE. No ano seguinte já era possível a formação de um pequeno grupo
chamado de “Grupo Instrumental Andante”. Apresentações começaram a ser solicitadas e a partir
daí o trabalho não parou de evoluir. Mais interessados e novos talentos começaram a surgir através
das aulas de música semanais ministradas pelo próprio maestro Carlo Cleomar Dick. Em 2003 a
banda passou a se chamar “Grupo Instrumental de Picada Café” e mais adiante “Banda Instrumental
de Picada Café”.
Ao longo desta caminhada foi despertado o talento cultural em inúmeras crianças e
adolescentes, que através da música encontraram um caminho para se socializar com o mundo. O
projeto iniciado em 2001 foi se firmando a cada ano e teve o seu trabalho reconhecido através de
recursos financeiros contemplados pela FUNARTE em 2007 e 2009 para compra de mais
instrumentos musicais. Muitos dos nossos alunos continuaram seus estudos em música em outras
escolas ou passaram a integrar bandas musicais da região.

Comercialização do produto
Local:
Horário de funcionamento: terças-feiras, 19h30min, na escola Santa Joana Francisca
Site: não se aplica
Rede social: facebook/orquestradesoprosdepicadacafé
Contato no município: Marcelo Marin

Foto(s):

Telefone: 54 32851300

