Ação Cultural
“Cortejo das Artes - CONVIDA”

- Descrição
O Projeto “Cortejo das Artes” nasceu com o objetivo de promover atividades
contínuas dos Blocos Afros em Salvador, especificamente, o Bloco Cortejo
Afro, Salvador. O projeto é voltado para artistas ligados ao segmento de cultura
identitárias, música afro, e pretende reunir todos os Blocos Afros
soteropolitanos em uma confraternização no dia 20 de Novembro, Dia da
Consciência Negra. Essa ação é a primeira etapa do Projeto, e reunirá artistas
diversos, oficineiros, dançarinos, atores e empreendedores que estão ligados à
cultura africana na Bahia.
Em 140 caracteres:

Lançamento do Cortejo das Artes, no Pelourinho, com participação de
blocos afros de Salvador, em homenagem ao dia da Consciência Negra.

Objetivos:





Discutir a importância da articulação dos Blocos Afros na Bahia,
principalmente, discutir a valorização desses grupos em Salvador, e no
Carnaval;
Provocar e estimular a ação desses grupos para promoverem atividades
contínuas na cidade;
Apresentar o Bloco Cortejo Afro com motivador e incentivador da cultura
e estética africana na Bahia.

Metas:
Abertura do Cortejo das Artes com o primeiro encontro, reunindo os grupos
atuantes em Salvador;
Realização de eventos e projetos com parcerias entre o Cortejo Afro e os
demais blocos, além dos artistas ligados à cultura afro na Bahia.
A meta de continuação do projeto, é realizar atividades mensais, em um
sábado por mês durante o ano de 2018, com Oficinas, mesas de debate,
shows e palestras na Praça das Artes.

Público Alvo:
Artistas, empreendedores culturais, agentes culturais, blocos
comunidades e públicos que têm afinidade com a cultura afro na Bahia.

afros,

Quando:
20 de Novembro de 2017

Onde:
Praças das Artes - Pelourinho

Etapas:
Pré Produção:
Reunião com a produção do projeto para planejamento das ações que serão
realizadas na estreia, e demandas de produção para realização do encontro.
01/08/2017 a 01/08/2017
Confirmação e contrato com os grupos artísticos convidados a participar do
encontro. 10/08/2017 a 15/08/2017
Confirmação com os Oficineiros e Representantes dos Blocos para debate.
21/08/2017 a 21/08/2017
Finalização da criação da identidade visual do projeto 31/08/2017 a 05/09/2017
Confecção e impressão da primeira parte do material de divulgação (cartazes e
panfletos) 05/09/2017 a 10/09/2017
Divulgação do projeto 05/09/2017 a 30/11/2017
Contato com a imprensa 05/09/2017 a 30/11/2017
Divulgação nas redes sociais 31/08/2017 a 30/11/2017

Produção\ Execução:
Decoração dos ambientes 10/11/2017 a 22/11/2017
Realização das apresentações, oficinas e shows 20/11/2017

Pós - Produção:
Finalização da decoração do espaço 21/11/2017 a 24/11/2017
Retirada do material de rua e pontos culturais 21/11/2017 a 24/11/2017
Fechamento de planilhas e prestação de contas 27/11/2017 a 10/12/2017
Apresentação do relatório final do evento com registro fotográfico e DVD
27/11/2017 a 10/12/2017
Duração 01/08/2017 a 10/12/2017

Plano de Ação (PA)
Contatar os artistas e profissionais que participarão do encontro.
Organizar a identidade visual do encontro, assim como, a criação do material
de divulgação do projeto;
Convidar blocos afros para participarem do evento;
Divulgar a ação nas redes sociais, e mobilizar o público alvo.

Orçamento:
Produção
1/ Coordenador Geral /4 meses/ 1400,00/ 5.600,00
1 Produtor Executivo / 2 meses 1.100,00/ 2.200,00
1 Assistente de Produção/ 1 mes / 800,00 / 800,00
4 grupos artísticos shows / apresentação / 3 / 1500,00 / 4500,00
1 Material de escritório ( papel A4, caneta, lápis, fita adesiva, cartucho
impressão/ verba/ 1 / 200,00 / 200,00
1 Verba de produção / mês / 2 / 500,00 / 1000,00
1 Registro fotográfico / diária / 500,00 / 4 / 2000,00
1 Produção de camisetas / unidades/ 5 / 30,00 / 150,00
Divulgação
1 Designer Gráfico / 3 meses / 1000,00/ 3000,00

1 Cartazes / impressões/ 20 / 3,50 / 70,00
1 Panfletos / impressões / 3000/ 0,60 / 1800,00
1 Banner / impressões / 5 / 70,00 /350,00
Total 19.670,00

Área Artístico Cultural
Culturas Identitárias – Música Afro

Ficha Técnica

Lilibeth França – Produtora Cultural e Coordenadora do Projeto
Yasmin Nery – Produtora Cultural
Gabriela Correia – Designer Gráfico
Alberto Pitta – Diretor Artístico e Presidente do Bloco Cortejo Afro

