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I - Informações gerais sobre o evento 

 
 O 7º Festival Atena tem como objetivo promover a manifestação da cultura popular 

através de apresentações, encenações e exposições artísticas, incentivando comportamentos 
de participação e organização por parte de toda a sociedade.  

O festival acontecerá nos dias 07 e 08 de julho de 2017, sexta e sábado, na Escola 
Cardeal Roncalli de Frederico Westphalen, com abertura dos espetáculos às 19 h na 
sexta-feira e às 15 h no sábado, para que sejam valorizados os talentos artísticos regionais 
que se expressarão principalmente através de sete categorias de arte: Dança, Música, 
Cinema, Fotografia, Pintura, Desenho e Literatura. As apresentações e exposições 

encerram-se no sábado, dia 08 de julho de 2017, às 22 h, no turno da noite, quando serão 
entregues as premiações para os primeiros e segundos colocados das categorias competitivas 
e para os destaques que possam surgir.  

Dentre as sete categorias de arte, seis delas apenas (Dança, Música, Cinema, 
Fotografia, Pintura e Desenho) terão o caráter competitivo, com premiação para os primeiros 
e segundos colocados. Já a categoria de Literatura terá apenas o caráter de mostra artística, 

sem que haja competição. 
Independente da existência ou não de avaliação e/ou premiação, todas as categorias de 

artes inseridas no 7º Festival Atena serão valorizadas e respeitadas pela equivalente 
importância que possuem para a formação artística e cultural dos integrantes de nossa 
sociedade.     

Para esta 7ª edição do festival, já estão confirmadas as seguintes atividades culturais 
adicionais: 1º Encontro Atena de Corais, participação da Equipe do Palhaço Pirulito e 
diversas Oficinas Culturais ao logo do final de semana em que acontece o Festival.   

Assim, na sexta-feira à noite, dia 7 de junho de 2017, das 19 às 21 h, no auditório da 
Escola Cardeal Roncalli, acontecerá o 1º Encontro Atena de Corais, com mais de 220 
coralistas confirmados. E ao longo do sábado e domingo, serão oferecidas oficinas culturais 

para todos os interessados em iniciar ou aprimorar suas habilidades artísticas e culturais.   
As oficinas culturais oferecidas esse ano são: Dança Contemporânea (Prof. Paulo 

Zanchin Jr.), Estética Facial Masculina (Prof. Juliano Paloschi), Dança Jazz Intermediário 
(Profa. Roberta Marione), Laboratório Coral (Prof. Jean Horas) e Animais Guias e Curas 
Xamânicas (Prof. Giovany Tona). As vagas são limitadas. Os interessados podem obter mais 
informações através do telefone (55) 99995-3811, pelo email atenafw@gmail.com ou pelo 
facebook da Associação Cultural Atena.  

Recapitulando, além das oficinas culturais que ocorrem ao logo do sábado e domingo 
dias 8 e 9 de julho, o 7º Festival Atena contemplará, no turno da noite na sexta-feira dia 7 de 
julho, o 1º Encontro Atena de Corais e, no turno da tarde e da noite do sábado dia 8 de julho, 
mostras literárias, sessões audiovisuais, shows de danças, apresentações musicais, 

exposições fotográficas, de pinturas em tela, de desenhos e literatura, além de diversas 
atrações especiais e recreações, inclusive para o público infantil, com personagens de histórias 
líricas circulando pelo local a cargo da equipe do Palhaço Pirulito. 

A entrada é franca para as apresentações e exposições, mas a Associação Cultural 
Atena conclama ao público que se fará presente que leve um agasalho ou um alimento não 
perecível em prol da Campanha Solidária de nossa cidade. Os mesmos estarão sendo 

recolhidos na entrada principal da escola Cardeal Roncalli, ao longo do período das 
apresentações. 

 
 
 
 
 



II - Programação Oficial 
 

 
O 7º Festival Atena a se realizar nos dias 07, 08 e 09 de julho de 2017 na Escola 

Cardeal Roncalli de Frederico Westphalen/RS abrangerá a seguinte programação: 
 

 

Dia  Horário Programação Cultural 

   
07/jul 19:00 Abertura do Festival com 1º Encontro Atena de Corais 

   
08/jul 10:00 Oficina Cultural Estética Facial Masculina 

08/jul 10:30 Oficina Cultural Dança Contemporânea 

08/jul 13:30 Oficina Cultural Dança Jazz Intermediário 

08/jul 14:00 Oficina Cultural Laboratório Coral 

08/jul 15:00 Abertura dos Espetáculos e das Galerias de Artes 

08/jul 16:00 Apresentações Categoria Dança Junior 

08/jul 17:00 Apresentações Categoria Cinema e Atrações Especiais 

08/jul 18:00 Apresentações Categoria Música Junior e Senior 

08/jul 19:00 Apresentações Categorias Dança Senior 

08/jul 21:00 Encerramento das Apresentações e Entrega das Premiações 

   
09/jul 09:00 Oficina Cultural Animais Guias (na sede da ACA) 

09/jul 14:30 Oficina Cultural Cura Xamânica (na sede da ACA) 

 

 
 

III - Lista de Artistas Selecionados 

 
O espaço e o tempo do Festival são destinados aos artistas de toda a nossa região que 

através de suas expressões estão se tornando os grandes protagonistas da nossa história 
cultural. 

Para o 7º Festival Atena foram aceitas inscrições para sete categorias de arte: Dança, 

Música, Cinema, Fotografia, Pintura, Desenho e Literatura. O período de inscrições para 
qualquer uma das categorias teve início no dia 05 de junho e encerrou no dia 30 de junho de 
2017. 

Para o 1º Encontro Atena de Corais na sexta-feira dia 07 de julho de 2017, das 19 às 
21 h, na Escola Cardeal Roncalli, estão previstas as apresentações dos seguintes grupos, na 
seguinte ordem: 

 
a) Coral da Cufa         (40) 
b) Coral Unicanto        (30) 
c) Coral N. S. Auxiliadora        (35) 
d) Coral Musikantiga        (20) 
e) Coral Eco dos Alpes        (15) 
f) Coral da Uri        (40) 
g) Coral do SESC         (40) 

 
 



Para o momento da abertura dos espetáculos do Festival Atena, sábado dia 08 de 
julho de 2017, às 15 h, na Escola Cardeal Roncalli, estão previstas atrações artísticas e 

culturais envolvendo diversos talentos regionais tal como: 

 
a) Banda da Escola Cardeal Roncalli 
b) Grupo Rio dos Índios 

 
Em relação às sete categorias de arte que concorrem a prêmios, a Comissão 

Organizadora do evento vem anunciar a lista dos selecionados. Para as categorias de 
Dança, Música e Cinema, a ordem anunciada já indica a ordem de apresentação no palco do 

Festival. 
 

Dança Solo/Duo - Junior *: 
 

1) Coreografia: “A Vida” (Isabelle Mendonça - Espaço da Dança) 
2) Coreografia: “Simples Assim” (Vanessa Pelegrini Bellé - EAT) 

 
Dança Trio/Grupo - Junior *: 
 

1) Coreografia: “Cintilar” (Espaço da Dança) 
2) Coreografia: “Titanium” (Estúdio de Dança Juliana Saraiva) 
3) Coreografia: “Sonhos” (Grupo Pettit Ballet) 
4) Coreografia: “Anos 60” (Grupo Arte - Escola Aberta) 

 
Dança Solo/Duo - Senior *: 

 

1) Coreografia: “Electro Botz - Dança Urbana” (Alan Rafael Portes da Silva) 
2) Coreografia: “Lembranças” (Giovana Alessi Toso) 
3) Coreografia: “Vias de Acesso” (Eloísa Sampaio) 
4) Coreografia: “O Mundo Mágico das Palhacinhas” (Duo APAE de FW) 
5) Coreografia: “Dia de Ser Feliz” (Duo Grupo Flawless) 
6) Coreografia: “Equívoco” (Duo Arte e Movimento) 
7) Coreografia: “Duo de Três” (Duo EAT - Educação é Arte Também) 

 
Dança Trio/Grupo - Senior *: 

 

1) Coreografia: “Raízes - Dança Contemporânea” (Grupo Pettit Ballet) 
2) Coreografia: “Perca o Controle” (EAT - Educação é Arte Também) 
3) Coreografia: “Êg Tar - O Canto da União e Evocação das Forças dos Ancestrais” 

(Grupo Rio dos Índios) 
 
 
 

* Para a categoria de Dança, a “os ensaios e passagem de palco” poderão ser feitos, por ordem 
de chegada, na tarde do dia 07 de julho de 2017. E todos os responsáveis pelas coreografias 
deverão revisar os arquivos das músicas e documentos que acompanham suas apresentações junto 
à Comissão Organizadora, no salão nobre da escola Cardeal Roncalli, às 10h da manhã de sábado 
do dia 08 de julho de 2017.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Música Composição Solo/Duo - Junior**: 
 

1) Canção: “Viva” (Mateus Castanho Beltramin) 

 
Música Composição Trio/Grupo - Junior**: 
 

1) Canção: “Percussão com Baldes” (Paróquia Sagrado Coração de Jesus) 
 
Música Composição Solo/Duo - Senior**: 
 

1) Canção: “Tão Jovens” (Leonardo Borges) 
2) Canção: “No Name” (Samuel de Nardin) 
3) Canção: “O Filme da Nossa Vida” (Idênio Portes da Silva) 
4) Canção: “Eu Sou o Tempo” (Duo Clairton da Silva e Bárbara Azevedo) 

 

Música Composição Trio/Grupo - Senior**: 
 

1) Canção: “Arte na Escola” (Grupo Música na Escola) 
2) Canção: “Prince of the Night” (Jack O’Lantern) 

 
** A passagem de som para a categoria de Música acontecerá, por ordem de chegada, no salão 

nobre da escola Cardeal Roncalli a partir das 9h da manhã de sábado do dia 08 de julho de 2017 
horário em que os responsáveis pelas apresentações musicais selecionadas deverão estar 
presentes com seus instrumentos e gravações. 

 
 

Cinema: 

 
Em relação à categoria de Audiovisual, Cinema e Vídeo, a sessão de apresentação contará 
com a seguinte produção local: 

 
1) Cinema: “O Cineasta” (Rafael Somavilla) 

 
 

Paralelamente às apresentações artísticas que acontecerão no palco do salão nobre da 
Escola Cardeal Roncalli, diversas exposições estarão também montadas no dia 08 de julho nas 
Galerias de Artes e na Mostra Literária que compõem o evento do Festival. Os selecionados 

para as categorias de exposição são: 

 
Fotografia***: 
 

1) Arte Visual: “Locais” (Caio Pivetta Rodrigues) 
2) Arte Visual: “Onde as Cores Ganham Vida” (Cleusa Jung) 
3) Arte Visual: “Flores-Ser” (Daniela Martins do Prado) 
4) Arte Visual: “Vidas Áridas” (Eliandro Niderstrasser) 
5) Arte Visual: “O Dia em que o Céu Chorou - A mais triste história do Futebol 

Nacional” (Fábio Pelinson) 
6) Arte Visual: “Instante” (Gislene Goulart Niderstrasser) 
7) Arte Visual: “O Entardecer no Rio Uruguai - Iraí” (Ivens Cardoso Hoelscher) 
8) Arte Visual: “Tudo Posso no Intangível” (Leonardo Camargo) 
9) Arte Visual: “O Que Eu Curto” (Letícia Gazola) 
10) Arte Visual: “Humanos Invisíveis” (Marisi Bilini) 
 

*** Todas as artes visuais fotográficas serão dispostas na galeria de artes montada no espaço 

coberto da escola, de acordo com o posicionamento a ser estabelecido pela Comissão Organizadora 
na noite de sexta do dia 07 de julho de 2017, às 21 horas, horário em que os responsáveis pelas 
artes visuais selecionadas deverão estar presentes com seus materiais de exposição. 

 
 



Pintura****: 
 

1) Arte Visual: “Amy Winehouse, Irreverência e Talento” (Álvaro Santos Piovesan) 
2) Arte Visual: “Variados” (Ana Luiza Mallmann Barreta) 
3) Arte Visual: “Olhar Consciente para a Simplicidade” (Bibiana Rabaioli Prestes) 
4) Arte Visual: “Diversos” (Célia M. Zanchet Fagan) 
5) Arte Visual: “Diversos” (Cleomir Marin) 
6) Arte Visual: “Variados” (Ygor Younes Prá) 
7) Arte Visual: “Variados” (Jéssica Casarin) 
8) Arte Visual: “Diversos” (Leni Ignes Quatrin dos Santos) 
9) Arte Visual: “Variados” (Oswaldo Spaolonzi Junior) 
10) Arte Visual: “Variados” (Vitório C. Spaolonzi) 

 

**** Todas as artes visuais de pintura serão dispostas na galeria de artes montada no espaço 
coberto da escola, de acordo com o posicionamento a ser estabelecido pela Comissão Organizadora 
na noite de sexta do dia 07 de julho de 2017, às 21 horas, horário em que os responsáveis pelas 
artes visuais selecionadas deverão estar presentes com seus materiais de exposição. 

 
 

Desenho*****: 
 

1) Arte Visual: “Olhar Consciente para a Simplicidade” (Bibiana Rabaioli Prestes) 
2) Arte Visual: “Sem Título” (Leonardo Camargo) 

 
***** Todas as artes visuais de desenho serão dispostas na galeria de artes montada no espaço 

coberto da escola, de acordo com o posicionamento a ser estabelecido pela Comissão Organizadora 
na noite de sexta do dia 07 de julho de 2017, às 21 horas, horário em que os responsáveis pelas 
artes visuais selecionadas deverão estar presentes com seus materiais de exposição. 

 

 
Literatura******: 

 
1) Exposição Literária de: Bibiana Rabaioli Prestes 
2) Exposição Literária de: Daniela Martins do Prado 
3) Exposição Literária de: Eracilda Assumpção 
4) Exposição Literária de: Giancarlo Cerutti Panosso 
5) Exposição Literária de: Ilíria François Wahlbrinck 
6) Exposição Literária de: Maristela Paes da Silva 
7) Exposição Literária de: Rudimar Rosa dos Santos 

 
******* Todas as obras literárias serão dispostas na galeria de artes montada no espaço coberto da 

escola, de acordo com o posicionamento a ser estabelecido pela Comissão Organizadora na noite 
de sexta do dia 07 de julho de 2017, às 21 horas, horário em que os responsáveis pelas artes visuais 
selecionadas deverão estar presentes com seus materiais de exposição. 

 
Como atrações especiais do Festival, outras apresentações artísticas estão confirmadas 

para a tarde do dia 08 de julho a cargo de: 

 
a) Ana Vilela 
b) Clairton da Silva e Bárbara Azevedo 
c) Elton Martins 
d) Erika Vitória da Silva 
e) Orquestra Estudantil da Escola Sepé Tiaraju 
f) Márcio Benhurs e Junior Perusato 
g) Musikantiga 
h) Sandro da Silva 

 
 
 



Apresentação Especial de Encerramento dos Espetáculos do dia 08 de julho: 

 
1)  “Danças Folclóricas Alemãs” (Volkstanzgruppe Sunrros) 

 
 Esta programação poderá ser ajustada pela comissão organizadora do evento em 

caso de necessidade justificada, desde que não cause ônus e não comprometa o bom 
andamento do festival, respeitando as normas e regulamentos preestabelecidos. 
 

Demais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através email 
atenafw@gmail.com ou (55) 9 9995-3811. 
 
 Obrigado e bom Festival a todos! 

 
 Frederico Westphalen, 04 de julho de 2017. 

 
A Comissão Organizadora. 


