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Apresentação
A Associação Shaolin Chan surgiu em 2001 com o objetivo de difundir a arte marcial kung fu
enquanto esporte, filosofia de vida e também a Cultura Chinesa.
Em seus anos de trabalho vem participando e realizando de muitos eventos culturais, e também
palestras, vivencias e apresentações de Dança do Leão e Dragão ( Danças típicas Chinesas)
como forma de atingir tal objetivo.

Ações

CONSULTORIA E PARTICIPAÇÃO NA MONTAGEM DA PEÇA UM CONTO CHINÊS JUNTO
AO GRUPO PRIMAVERA – 2013

O Grupo Primavera é uma organização da Sociedade
Civil que recebe crianças, adolescentes e jovens de 6
a 18 anos do entorno do Jardim São Marcos,
Campinas (SP), para atendê-las em programas de
educação complementar, cultural e profissional.
Classificada como Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, a entidade – fundada em
1981 –, atende cerca de 500 meninas e meninos, além
de seus familiares.
O Grupo Primavera tem entre suas madrinhas a
Primeira Dama Sandra Ciocci.

Foto: Grupo Shaolin Chan com atores da peça e a Primeira Dama de Campinas Sandra Ciocci

Toque da Dança do Leão executado por
Praticantes de kung fu da associação
Shaolin Chan durante as apresentações

Foto: Com figurino verde praticantes de kung fu da Associação Shaolin chan executando a
“pirâmide” durante o espetáculo

Cobertura: http://correio.rac.com.br/_conteudo/2013/11/entretenimento/115904-meninas-dogrupo-primavera-apresentam-um-conto-chines.html
Apresentação e pequena palestra sobre Cultura Chinesa – Dança do Leão no
Centro Infantil Boldrini – Hospital Infantil de tratamento do Câncer. - 2014
Pacientes e pais de crianças em tratamento puderam conhecer um pouco da Cultura chinesa
através da Dança típica do Leão

EXPOSIÇÃO OLHARES DA CHINA – 2014
Organização, execução e realização de apresentação na Exposição olhares da China.

Recebemos em Campinas a visita do Consul da China Chen Xin. O motivo da visita foi a
abertura da exposição Olhares da China
comemorativa ao dia 01 de Outubro, dia
da Republica da China. Estão expostas
gravuras e fotografias de paisagens e
costumes da China e também peças de
metal da dinastia Quin. Evento de
parceria com a Secretaria de Cultura de
Campinas, Aliança Brasil/China, e a
Associação Shaolin Chan e Wushu,
contou com a presença de populares e
parceiros, como representante do Sou do
Esporte. Em sua chegada o Consul Chen
Xin cumpriu uma agenda com o Prefeito
de Campinas, Jonas Donizete e em seguida apreciou a exposição e assistiu a Dança do Leão
realizada pelas escolas. Participaram do evento o a Aliança Brasil/China, o secretário de
Cultura, , o Diretor de Cultura i, o Presidente da Federação Paulista de Kung fu a época e
o Prof. Paulo Di Nizo.

Cobertura: http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=24665

Dança do Leão realizada em adaptação da Peça O Quebra Nozes – 2015

A obra Quebra-Nozes é mundialmente reconhecida como um dos maiores clássicos natalinos.
Uma versão adaptada da obra será apresentada no palco do Auditório Beethoven, na Concha
Acústica, no dia 19 de Dezembro , às 20h com entrada gratuita. Também poderá ser conferida no
Teatro Brasil Kirin em Campinas nos dias 21 às 20h e nos dias 22 e 23 de dezembro em duas
sessões às 17h e 20h sempre entrada gratuita. O público poderá prestigiar uma versão reduzida
da fantástica e emocionante história de Clara e seu precioso boneco Quebra-Nozes, presente de
seu padrinho o mago Drosselmeyer. Clara e sua viagem encantada do Reino das Neves até o
Reino dos Doces, depois de enfrentar a cruel batalha contra o Rei dos Ratos e seu exército.
A montagem da obra adaptada é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e conta com
a participação de várias academias e escolas de dança da cidade de Campinas. Para esta versão
de Quebra-Nozes foram selecionados em audição pública oito solistas e o elenco possui cerca de
100 participantes.
A direção e coordenação da montagem são de Daniela Gatti e Felipe Chepkasoff. Na composição
da obra Quebra-Nozes, as academias participantes tiveram a autonomia para coreografar o
número previamente definido com a direção. O público assistirá ballet clássico, jazz, dança do
ventre, hiphop, sapateado entre outros. O objetivo desta versão Quebra Nozes, foi o de agregar
academias de dança da cidade de Campinas com os vários estilos de dança na composição da
narrativa da obra.
Segundo a Diretora Daniela Gatti “A proposta colaborativa promoveu novas experiências aos
participantes a partir de outros olhares e modos de conceber a dança”. E complementa “O eixo
dramatúrgico da obra Quebra Nozes, ligou os diferentes corpos dançantes sejam os clássicos,
sapateadores, danças urbanas, danças tradicionais entre outros... Os diversos estilos de dança
trouxeram uma pluralidade de culturas, os quais foram elementos primordiais para o trabalho
dialógico na composição desta versão”. Musica video - Shatter Me Featuring Lzzy Hale - Lindsey
Stirling

Cobertura:
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/12/entretenimento/404604-quebra-nozes-e-atracao-na-conchaacustica.html?fbclid=IwAR3Fkjm_TFWB4XdbuMmtIN_5D13fZlrDwmmxm_4MczMjn8ZT8rX_NMH8BXs

Participação na Peça MULAN do Instituto das Artes Luana Lopes – 2016
Campinas/Paulinia

Cobertura: https://www.campinas.com.br/cultura/2016/12/festival-cultural-do-instituto-luanalopes-tem-apresentacoes-em-campinas-e-paulinia/
http://www.showscampinas.com.br/2016/12/mulan-o-musical-15-16-e-20122016.html

FESTIVAL CHINÊS – CELEBRAÇÃO DO ANO NOVO – 2017 - Campinas

Produção e realização de espetáculo em comemoração ao ano novo Chinês em parceria
com um Instituto de Dança – Apresentação no Teatro Castro Mendes

O Ano Novo Chinês é uma referência à data de
comemoração do ano novo adotada por diversas
nações
do oriente que
seguem
um calendário tradicional
distinto
do ocidental,
o calendário chinês.[1]
As diferenças entre os dois calendários fazem com
que, todos os anos, a data de início de cada Ano
Novo Chinês caia em uma data diferente do
calendário ocidental.
O calendário chinês é lunissolar, leva em
consideração tanto as fases da lua como a posição
do sol. O Ano Novo Chinês começa na noite da lua
nova mais próxima do dia em que o sol passa pelo
décimo quinto grau de Aquário.
Os chineses relacionam cada novo ano a um dos
doze animais que teriam atendido ao chamado
de Buda para uma reunião. Apenas doze teriam se
apresentado e, em agradecimento, Buda os
transformou nos signos da astrologia chinesa.

Participação em diversos eventos relacionados a Cultura Chinesa, festas das Nações ,
Desfile Cívico da Cidade entre outros

Fotos: Desfile Cívico 07 de Setembro. Levando a Cultura Chinesa para as ruas.

Fotos: Apresentação na 1ª. Comemoração do Dia do Imigrante Chinês – Campinas/SP

COMEMORAÇÃO DO BICENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO CHINESA NO BRASIL

Fotos: Apresentação na Comemoração do Bicentenário da Imigração Chinesa para o Brasil
Cobertura:
file:///G:/Dança%20do%20Dragão%20e%20exposição%20marcam%20bicentenário%20da%20i
migração%20chinesa%20_%20Notícias%20_%20Prefeitura%20Municipal%20de%20Campinas_
files/21176.html

Dança do Dragão
A Dança do Dragão é uma forma de dança e de espetáculo tradicionais na cultura chinesa. Como
a dança do leão, vê-se mais frequentemente em celebrações. A associação realiza apresentações e
oficinas de Dança do Dragão para crianças e adolescentes em diversos eventos culturais

Oficina de escrita Chinesa
A Associação realiza entre suas ações oficinas de escrita chinesa onde através da escrita
crianças, adolescentes e até adultos tem a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história
da china.

Parceiros
.

Instituto das artes Luana Lopes
https://www.facebook.com/instituto.luanalopes
Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de Campinas/SP
Secretaria Municipal de Esportes da Cidade de Campinas/SP
Instituto Confúcio UNICAMP
https://www.facebook.com/Instituto-Conf%C3%BAcio-na-Unicamp
Aliança Brasil/China Campinas/SP

