PROGRAMAÇÃO COMPLETA

sujeita a alterações*

30/11/2020 (segunda-feira)
11h | Oficina de dança com Grupo de Folclore e Cultura Lituana Rambynas
As danças lituanas são conhecidas por serem alegres e enérgicas e, neste vídeo, o grupo Rambynas ensina alguns passos
de coreografias comuns em festas populares do país: Grečinikė, Polka keturinė e Galalių Gegužinėj. País/região: Lituânia
15h | Oficina de gastronomia colombiana com La Gorgona
Aprenda os quitutes tradicionais colombianos Patacon con guacamole e Arepa paisa e, para acompanhar, Rosilandia
Mendes e Freddy Esguerra mostram como fazer o drink Pina Colada. País/região: Colômbia
18h | Live com Fran Castellar. País/região: Venezuela
19h | Live com Grupo Folclórico de Dabke Yalla Shabab. País/região: Líbano

01/12/2020 (terça-feira)
11h | Oficina de dança com Grupo de Danças Folclóricas Húngaras Pántlika
Pedro Marques ensina alguns passos de percussão corporal, chamados de csapás, e danças de três regiões da Hungria:
Somogy, Délalföld e Szatmár. Pais/região: Hungria
15h | Oficina de gastronomia italiana com Marcos Lucena
O passo a passo de como preparar a famosa fogazza italiana da Festa do Imigrante é revelado neste vídeo. Marcos
Lucena ensina todo o preparo da massa e do recheio desse tradicional quitute do evento. País/região: Itália
18h | Introdução à língua francesa com Abraço Cultural - professora Constance Salawe (camaronesa). Vagas
limitadas. Inscrições em museudaimigracao.org.br.
19h | Live com Grupo Folclórico Jadran. País/região: Croácia
02/12/2020 (quarta-feira)
11h | Oficina de artesanato português com Márcia Tuskenis
Aprenda a fazer miniterços com contas e pingente. País/região: Portugal
15h | Oficina de perfumes árabes com Anas Obaid
No vídeo, Anas fala sobre os diferentes tipos de fragrâncias e demonstra como é a produção de um perfume. País/região: Síria
17h | Oficina de gastronomia portuguesa com Sueli Martins e Isabel Monte
Sueli e sua neta preparam uma versão do bacalhau com natas português em formato de escondidinho. País/região:
Portugal
18h | Live com Grupo Maobé. País/região: Togo e Guiné Conacri
19h | Live com Grupo de Danças Folclóricas Húngaras Pántlika. País/região: Hungria

03/12/2020 (quinta-feira)
11h | Oficina de artesanato lituano com Janete Zizas
Uma das tradições da Lituânia é desenvolver os Margučiai, a famosa pintura de ovos com diferentes desenhos e cores.
País/região: Lituânia
15h | Oficina de dança russa com Cia Balalayka de Danças e Folclore da Rússia
Aprenda com Cia Balalayka alguns passos tradicionais e folclóricos da intensa dança russa. País/região: Rússia
17h | Oficina de gastronomia húngara com Viva Kürtős!
O pogácsa é uma espécie de bolinho amanteigado, muito tradicional na Hungria. Nesta aula de culinária, Elisa Yara Adda
e Carla Cristina Adda ensinam como fazer esse quitute que é apreciado nos encontros familiares e muito popular em
padarias e mercados do país. País/região: Hungria
18h | Introdução à língua espanhola com Abraço Cultural - professora Yaneysis Mesa (cubana). Vagas limitadas.
Inscrições em museudaimigracao.org.br
19h | Live com Grupo Garaje Flamenco Raies. País/região: Espanha
Atividade com acessibilidade: Libras, audiodescrição e legenda.

04/12/2020 (sexta-feira)
11h | Oficina de artesanato japonês com Mário Kota
Mario ensina nesse vídeo a fazer um origami em formato de gueixa, que pode ser usado como marcador de livros. País/região:
Japão
15h | Oficina de gastronomia venezuelana com Yilmary de Perdomo
Tequeños são os petiscos preferidos dos venezuelanos para festas e no café da manhã das crianças. A receita, original da cidade
dos Teques desde 1920, é composta por tiras de queijo enroladas em uma massa artesanal de farinha de trigo. País/região:
Venezuela
17h | Introdução à língua árabe com Abraço Cultural - professor Ali Jeratli (sírio). Vagas limitadas. Inscrições em
museudaimigracao.org.br
18h | Live com Grupo ISBÁ - Folclore da Bielorússia. País/região: Bielorússia
19h | Live com Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Tanzfreunde. País/região: Alemanha

05/12/2020 (sábado)
10h | Oficina de bordado búlgaro com Sônia Dimov e Roseli Stainoff
A Bulgária é reconhecida por seus tecidos e bordados, aprenda um pouco a história dessa técnica e um ponto básico para bordar.
País/região: Bulgária
13h | Oficina de gastronomia moçambicana com Alberto Comuana
O quitute Badjia é um bolinho feito de feijão fradinho (o mesmo usado no acarajé) bem temperado. Aprenda neste vídeo a receita
do petisco popular moçambicano. País/região: Moçambique
14h | Live com Grupo Folklórico Alma Guarani. País/região: Paraguai
15h | Live com Associação Cultural Grupo Volga de Folclore Russo. País/região: Rússia
16h | Live com Grupo Folclórico Kantuta Bolívia. País/região: Bolívia
17h | Live com Kiendaiko Grupo de Taiko do Bunka de S.B.C. País/região: Japão

06/12/2020 (domingo)
10h | Oficina de dança irlandesa com Letícia Pires
Letícia ensina nesta aula uma releitura do Bungrad Light Jig, coreografia tradicional da Irlanda.
País/região: Irlanda
13h | Oficina de artesanato congolês com Duchelier Kinkani
O design do tecido africano é cheio de significados e história. Aprenda um pouco mais sobre a técnica de pintura com o
artista Duchelier. País/região: Congo
14h | Live com Grupo ATS Associação Taboão da Serra de Kung Fu Garra de Águia Lily Lau. País/região: China
15h | Live com Pedilea Grupo de Danças Folclóricas Gregas e o Grupo Hellas de Danças Gregas. País/região:
Grécia
16h | Live com Grupo Folclore e Etnografia Região Autônoma da Madeira. País/região: Ilha da Madeira
17h | Live com Grupo Apolo de Danças Gregas. País/região: Grécia
18h | Live com Grupo Sawalef. País/região: Marrocos
Atividade com acessibilidade: Libras, audiodescrição e legenda.

ACESSE: CULTURAEMCASA.COM.BR
O Museu da Imigração promove, anualmente, a Festa do Imigrante no complexo da antiga Hospedaria de
Imigrantes do Brás com o objetivo de enaltecer as heranças e tradições de diversas nações por meio da
participação de comunidades de refugiados, migrantes e descendentes. A cada edição, mais de 80 comunidades,
representadas por 50 nacionalidades diferentes, participam do evento com música, dança, artesanato e
gastronomia. Cerca de 20 mil pessoas prestigiam todos os anos as manifestações culturais e trocas de saberes
presentes nesse encontro. Em 2020, diante do cenário restritivo causado pelo combate ao COVID-19, a 25ª
edição será realizada online. Reuniremos na plataforma #CulturaEmCasa, da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo, atrações interativas e materiais exclusivos das comunidades que fazem parte da
Festa! Confira esta programação e participe da integração mais multicultural de São Paulo.

