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Projeto Cultural e Pedagógico “Um longo Verão no Japão”
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O Projeto Cultural e Pedagógico “Um longo Verão no Japão” tem o apoio do Condomínio Criativo.                                   

http://www.condominiocriativo.pt/

www.facebook.com/oCondominioCriativo/

Projeto Cultural e Pedagógico
“Um longo Verão no Japão”

em Coimbra

Fevereiro traz o ano novo lunar, que em 2017 será o ano do Galo. Este ano é

orgulhoso, tem brio em como se mostra aos outros, e não perde tempo!

A porta para a cultura oriental está aberta, e convidam-se visitas nos dois

sentidos. Aqui, trocamos experiências sobre o que é ser japonês a viver e

estudar em Portugal e também sobre o que é o Japão, a língua e a cultura

japonesas. Fevereiro traz oportunidade de pegar outra vez nos pincéis e

também convite a novos paladares.



Sumi-e. Primeira sessão de um curso dedicado aos Fundamentos do Sumi-e.

Formação intensiva, com um total de 8 horas, que segue o programa dos Quatro

Nobres Cavaleiros. Professora Convidada: Paula Walker. Pode inscrever-se através

do nosso email. Começamos às 18.30h, de mangas arregaçadas.

Sumi-e. Segunda sessão do curso Fundamentos de Sumi-e. Público Geral: 20 euros

por cada sessão, 80 euros curso completo. Todos os materiais incluídos. Oferta

de pincel de pelo natural e tinta-da-China original. Estudantes e Residentes do

Condomínio Criativo: 14 euros por sessão, 56 euros curso completo (o desconto

aplica-se às inscrições liquidadas antes da data de início do curso).

Língua Japonesa. Grupo A (iniciação) das 18h às 19.30h. Grupo B (intermédio) das

19.40h às 21h. Se deseja integrar as aulas de língua japonesa agende a avaliação

para aferir o seu nível (gratuita). Prof. Ayano S. Sessão individual: 10€ todos os

públicos. Todos os materiais pedagógicos incluídos.

Vegan Valentine: gastronomia de inspiração nipónica e vegan. Incluí formação,

demonstração e jantar. Para românticos em potência, acompanhados de si

mesmos ou de caras-metade. 20 euros por pessoa. Primeiras 3 inscrições a pares:

oferta de um kit de sushi para 2p, com nori, arroz, esteira para enrolar, temperos

e todos os outros elementos não-frescos para fazer sushi (no valor de 10 euros).

Língua Japonesa. Grupo A (iniciação) das 18h às 19.30h. Grupo B (intermédio) das

19.40h às 21h. Se deseja integrar as aulas de língua japonesa agende a avaliação

para aferir o seu nível (gratuita). Prof. Ayano S. Sessão individual: 10€ todos os

públicos. Todos os materiais pedagógicos incluídos.
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Para informações e inscrições: 

Pré-inscrições:

Estamos a receber pré-inscrições para quem estiver interessado em artes tradicionais

japonesas. A marcação de um workshop depende de reunirmos cinco pré-inscrições. Os

horários disponíveis são sextas-feiras das 18h às 21h e sábados de tarde. Os preços dependem

dos especialistas de cada uma das áreas, a partir de 10 euros por pessoa. Grupos de alunos têm

desconto de 30%.

Se é artista, artesão, professor ou outro profissional com atividade ligada ao Japão ou à

cultura japonesa, contacte-nos. Damos apoio à realização de workshops, exposições,

performance e conferências.


