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Caros leitores,
A publicação deste catálogo é um símbolo do esforço que a Fundação Cultural de Blumenau faz
para aprimorar constantemente a sua gestão a promover avanços no diálogo com a
comunidade. A FCBlu abre as portas para todas as linguagens culturais e as mais variadas
manifestações artísticas, sempre nos lembrando de que a essência da cultura é o ser humano.
De forma criativa e inovadora o edital de ocupação de espaços públicos, a rota de lazer nos
bairros, o parque da leitura e diversos outros programas além de fomentar a produção cultural na
cidade também impulsionam a descentralização, fazendo com que blumenauenses possam fruir
com mais facilidade das ações culturais da cidade.
O "Blumenau Conecta" que permite acesso a internet livre em diversos pontos da cidades também
está registrado neste catálogo que visa difundir a informação para o público.
Ao qualificar os programas de artesanato os pusemos em contato direto com os eventos turísticos
da cidade. Indo neste caminho, devemos falar do resgate da celebração do dia do imigrante, das
celebrações da consciência negra e da cultura francesa. Como se pode observar são inúmeros
projetos em vertentes muito distintas.
O Catálogo de Projetos, criado em 2015, foi eficiente ferramenta de busca e informação a diversos
segmentos interessados. Deixando, deste modo, todos a par dos nossos variados espaços, projetos
e eventos.
Esta nova edição está aprimorada e atualizada, a fim de torná-la ainda mais acessível ao
consulente. A FCBlu tem se esforçado em promover um encontro do cidadão do século XXI com a
cultura nas suas mais diversas linguagens.
A combinação de diversos projetos é uma maneira de olharmos o processo cultural de maneira
simpática e convidativa, especialmente se estes são direcionados aos mais diversos ramos da
cultura: a literatura, a música, as artes visuais e cênicas, teatro e outros tantos...
Queremos que a FCBlu seja de todos, que todos possam usufruí-la em sua grande diversidade,
uma verdadeira cosmovisão da cidade de Blumenau.

Sylvio Zimmermann Neto
Presidente da Fundação Cultural de Blumenau
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Espaços Administrados pela
Fundação Cultural de
Blumenau
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ARQUIVO HISTÓRICO JOSÉ FERREIRA DA SILVA

Vinculado à Fundação Cultural de Blumenau, o Arquivo Histórico José Ferreira da Silva
(AHJFS), é responsável pela documentação da história da cidade de Blumenau, como também
da região do Vale do Itajaí. O arquivo mantém acervos da administração pública e privada,
além do Fundo Memória da Cidade, que constitui numa variada coleção de dossiês.
O Arquivo Histórico, fundado em 1972, atende não só a comunidade da região, mas também
pesquisadores de outras partes do país e do Exterior.

Para mais informações sobre a sua cidade ou fotos históricas ou agendamento de visitas, entre
em contato conosco:
arquivohistorico@fcblu.com.br | (47) 3381-7514
Onde fica: Alameda Duque de Caxias (Rua das Palmeiras), 78 - Centro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FRITZ MÜLLER

A Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller foi fundada em 1940, e desde então tem como principal
objetivo garantir aos blumenauenses o acesso à informação e ao conhecimento. Com mais de 65
mil volumes, o acervo conta com variados gêneros, como literatura nacional, estrangeira e infantil, autoajuda, enciclopédias, dicionários entre outros. A Biblioteca Municipal é uma forma
de impulsionar e potencializar o desenvolvimento cultural dos diversos públicos da cidade.
Para usufruir do serviço de empréstimo é necessário inscrever-se na biblioteca, fazer sua carteirinha e renová-la semestralmente.
Para fazer a carteirinha, é necessário:
- residir em Blumenau (ou no Bairro Bela Vista/Gaspar)
- trazer comprovante de residência recente
- apresentar a carteira de identidade ou certidão de nascimento
A taxa de inscrição é de R$ 3 para estudantes (com comprovante de escolaridade) e R$5 para
população em geral (menores de 10 anos e aposentados com comprovante são isentos da taxa).
O empréstimo é gratuito!
Para mais informações, entre em contato conosco:
biblioteca@fcblu.com.br | (47) 3381-6787
Onde fica: Alameda Duque de Caxias (Rua das Palmeiras), 78 - Centro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30 e aos sábados das 8h às 12h.
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CEMITÉRIO DOS GATOS

A doadora de grande parte do patrimônio museológico, Edith Gaertner, tinha vários gatos de
animais de estimação. Como dedicava a eles especial atenção, sepultava os que morriam nos
fundos do terreno de sua casa, dando origem ao atual Cemitério de Gatos. A área faz parte do
complexo do Museu da Família Colonial, incluído na rota de visitação.

Formada pela Academia de Arte Dramática de Berlim, Edith era sobrinha-neta do fundador da
cidade, o Dr. Hermann Blumenau. Amante da natureza e dos animais, encontrou um destino
amável para os bichinhos de estimação. Os gatos que viviam em sua companhia eram enterrados no terreno dos fundos da sua casa. Em sua época, eram cerca de 50 sepulturas, mas após a
sua morte, em 1967, e a revitalização do parque, foram preservadas apenas nove. Todas são
identificadas com os nomes dos animais. O enterro de cada um deles era marcado com cortejo
fúnebre, com a presença de amigos e vizinhos. A entrada é gratuita.

Para mais informações ou agendar visitas, entre em contato conosco:
museudafamiliacolonial@fcblu.com.br | (47) 3381-7516
Onde fica: Alameda Duque de Caxias (Rua das Palmeiras), 78 - Centro
Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h.
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CASA DA MEMÓRIA DA ESCOLA Nº 1

Construída em 1870, a Casa da Memória da Escola nº 1 foi primeira escola do Bairro Itoupava
Central, que na época possuía a orientação do Dr. Blumenau. No dia 26 de setembro de 1992
que o local passou a ser utilizado como museu-escola. Funcionou com pequeno acervo somente
alguns anos, tendo sido fechada mais tarde. Em 13 de março de 2004 retoma as atividades, interagindo desde então com a comunidade.
Por curiosidade, o número 1 que foi encampado pelo nome da escola, não significa que ela foi a
primeira da cidade, mas segundo historiadores faz referência ao fato da região ter sido dividida
em lotes, nos quais eram construídos os prédios de interesse da comunidade. O número 1 foi
destinado à escola construída no estilo enxaimel, o 2 ficou com a igreja, o 3 com o cemitério e
assim por diante.
Hoje, mantida pela Fundação Cultural da Blumenau, sua finalidade é garantir e realizar atividades socioculturais no bairro, além de abrigar um pequeno museu escolar. Atualmente a exposição histórico-documental possibilita aos visitantes conhecer a história do local. A entrada é gratuita.

Para mais informações, entre em contato conosco:
arquivohistorico@fcblu.com.br | (47) 3378-3956
Onde fica: Rua Dr. Pedro Zimmermann, 8.107, Itoupava Central
Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h.

.

9

CENTRO CULTURAL DA VILA ITOUPAVA

Localizada na Vila Itoupava, a antiga Cervejaria Feldmann encerrou suas atividades em 1978 e
em 2001 se transformou no Centro Cultural da Vila Itoupava. A origem da cervejaria tem suas
origens no final do século XIX, por iniciativa de Heinrich Feldmann Sênior, que trouxe da Alemanha a receita artesanal para elaboração de cerveja. Com uma pequena produção, porém de
grande qualidade, logo passou a atender clientes de várias regiões da cidade. Dentre as marcas
de cervejas fabricadas estavam no catálogo Victoria e Bock.
O processo de reaproveitamento do imóvel começou em 1997, quando foi feito um Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a Momento Engenharia Civil Ltda., empresa responsável pelo aterro dos resíduos industriais localizada naquela região. Em contrapartida, a empresa adquiriu, em 2001, as instalações
da antiga cervejaria para o funcionamento de um Centro Cultural.
A iniciativa resultou na criação do Centro Cultural da Vila Itoupava, que se encontra vinculado
à Fundação Cultural de Blumenau. Tem como objetivo estudar e incentivar a proteção do meio
ambiente paisagístico, arquitetônico, histórico e cultural. A entrada é gratuita.

Para mais informações, entre em contato conosco:
centroculturalvila@fcblu.com.br | (47) 3378-3956
Onde fica: Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130, Vila Itoupava
Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h.

10

HORTO BOTÂNICO EDITH GAERTNER

O fundador da cidade, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, introduziu espécies raras e exóticas
de plantas na flora de Blumenau. O Bambu da Índia, a Gingko Biloba, a Palmeira Imperial,
entre outras espécies estão localizadas no Horto Botânico Edith Gaertner, que faz parte do
complexo do Museu da Família Colonial.
Um dos atrativos do ambiente é o Manneken Pis, também conhecido como Manequinho. Há 48
anos a estátua enfeita o horto, localizado nos fundos do Museu da Família Colonial de
Blumenau. O chafariz inaugurado em 1967 pelo escultor Miguel Barba, que morou na cidade
por 12 anos, mostra a figura nua de um menino urinando. Monumento semelhante também
pode ser encontrado em Bruxelas, na Bélgica, e tem uma cópia também no Rio de Janeiro. A
obra original foi produzida em 1619 pelo artista François Duquesnoy. A entrada é franca.

Para mais informações ou agendar visitas, entre em contato conosco.
museudafamiliacolonial@fcblu.com.br | (47) 3381-7516
Onde fica: Onde fica: Alameda Duque de Caxias (Rua das Palmeiras), 78 - Centro
Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 10h às 16h.

.
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MAUSOLÉU DR. BLUMENAU

É no Mausoléu Dr. Blumenau, inaugurado em 1974, que estão depositados os restos mortais do
fundador da cidade, Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau (1819-1899), e de seus familiares. O
Mausoléu é mantido pela Fundação Cultural de Blumenau e também recebe exposições
regularmente no seu espaço. A entrada é gratuita.

Para mais informações, entre em contato conosco:
arquivohistorico@fcblu.com.br | (47) 3381-7514
Onde fica: Rua XV de Novembro, 161, Centro
Horário de atendimento: de segunda a domingo, das 10h às 16h.
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MUSEU DA FAMÍLIA COLONIAL

Construído em 1858, o Museu da Família Colonial é composto por um complexo de três casas
tombadas pelo Patrimônio Histórico do Estado de Santa Catarina. Criado em 1967, é responsável por guardar e preservar a cultura material de diversas famílias blumenauenses. Uma das
casas foi a residência do comerciante e cônsul da Alemanha em Blumenau, Victor Gaertner, em
1864. Já a segunda, de 1920, era residência de Reinoldo Gaertner, sobrinho-neto do fundador
da Colônia. A terceira e mais antiga residência existente na região do Vale do Itajaí, foi moradia
do imigrante alemão Hermann Wendeburg, secretário e guarda-livros de Dr. Blumenau. O museu conta com audioguias com tradução do roteiro nos idiomas alemão e inglês.
O Museu da Família Colonial é aberto para visitação, sempre com a companhia de um guia. O
valor do ingresso é de R$ 3 e para estudantes R$ 1,50.

Para mais informações ou agendamento de visitas, entre em contato conosco.
museudafamiliacolonial@fcblu.com.br | (47) 3381-7516
Onde fica: Alameda Duque de Caxias (Rua das Palmeiras), 78 - Centro
Horário de atendimento: de terça a domingo, das 10h às 16h.
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MUSEU DE ARTE DE BLUMENAU

O Museu de Arte de Blumenau (MAB) é o maior e mais importante registro cultural das artes
plásticas da cidade de Blumenau. Criado por Lei Municipal Complementar nº 400, de 6 de
maio de 2003, e inaugurado em 3 de dezembro de 2004, o MAB tem como missão institucional
reconhecer, valorizar, preservar e difundir o patrimônio artístico cultural, regional e nacional,
bem como estimular a produção artística e a formação de um público crítico e reflexivo no campo das artes visuais, promovendo o patrimônio cultural como recurso educacional, turístico e
de inclusão junto à sociedade.
Em 2015, o MAB ilustrou com obras de seu acervo 23ª edição do Brasil em Números, lançado
anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi o primeiro museu
fora do eixo das grandes capitais a ser convidado para participar dessa publicação, que teve
seus exemplares distribuídos em todo o território brasileiro e em mais de 70 países.
O espaço expositivo possui um ambiente agradável, com cinco salas divididas em dois pisos. No
térreo funciona a administração do museu e a sala expositiva Especial. No primeiro piso localizam-se a Galeria Municipal de Arte Alberto Luz, a Galeria do Papel e as salas expositivas Elke
Hering e Oficial. Para exposições de inclusão, aberturas de eventos, encontros, oficinas, palestras etc, são utilizado espaços da Fundação Cultural de Blumenau: Auditório Edith Gaertner,
Espaço Elfy Eggert, além de mais duas salas alternativas.
Para mais informações, entre em contato conosco:
gerenciamab@fcblu.com.br | (47) 3381-6176
Onde fica: Rua XV de Novembro, 161, Centro
Horário de atendimento: de terça a domingo, das 10h às 16h.
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MUSEU DE HÁBITOS E COSTUMES

O prédio de 1898, que hoje é o Museu de Hábitos e Costumes, já foi uma residência, uma casa
de comércio de importação e exportação, uma cristaleria entre outros. Após permanecer fechado por alguns anos, o patrimônio foi adquirido pela prefeitura em 2006, e transferido para a
Fundação Cultural de
Blumenau. O museu abriga um acervo riquíssimo do vestuário a partir do século XIX, doados
pela senhora Ellen J. Weege Vollmer. E não só a moda está representada no museu, mas também os hábitos e costumes de Blumenau e região.
O museu guarda peças de roupa masculinas e femininas, chapéus, sapatos, bolsas, acessórios
diversos, brinquedos, objetos de uso doméstico que, individualmente ou em conjunto, conduzem cada visitante a uma identificação com o universo de hábitos e costumes ali referenciado
em seus diferentes contextos históricos, culturais e sociais. Uma verdadeira fonte para pesquisa
e apreciação.
Se você procura por mais informações sobre as peças que ditavam a moda do final do século
XIX até hoje, o Museu de Hábitos e Costumes é o lugar certo. O valor do ingresso é de R$ 3 e
para estudantes R$ 1,50 (exceto às quartas-feiras que a entrada é gratuita). Agendamentos de
grupos podem ser feitos pelo telefone (47) 3381-7979.

Para mais informações:
museudehabitosecostumes@fcblu.com.br | (47) 3381-7979
Onde fica: Rua XV de Novembro, 25, Centro
Horário de atendimento: de terça a domingo, das 10h às 16h.
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PRÉDIO SEDE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU

Fernando Pasold

Concebido pelo fundador da cidade, Hermann Blumenau, para ser o centro administrativo da
colônia, abrigando posteriormente a prefeitura e Câmara de Vereadores. Em formato neogótico, foi aclamada como capital catarinense no período da Revolução Federalista por nove dias. O
prédio localizado no começo da Rua XV de Novembro foi parcialmente destruído por um incêndio na noite de 8 de novembro de 1958.
O fogo destruiu parte do imóvel que na época servia de sede para a prefeitura e o Fórum. Os danos atingiram o arquivo, parte da documentação guardada no local e a biblioteca. A reforma da
antiga prefeitura foi entregue à comunidade no dia 8 de novembro de 2001.

Para mais informações:
presidência@fcblu.com.br / (47) 3381.6181
Onde fica: Rua XV de Novembro, 161, Centro

.
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CINE TEATRO EDITH GAERTNER

Palco de eventos como Cinearte e Festivais de Cinema, o Cine-teatro Edith Gaertner é um espaço destinado a ocasiões vinculadas à comunicação como exibições de filmes, apresentações teatrais, palestras e conferências; possui espaço para 67 pessoas e um palco de bolso com elegantes cortinas azuis.
O espaço abre todas as noites de segundas-feiras para exibições de filmes clássicos do CineArte
com entrada gratuita. Também é o espaço destinado ao Projeto Pipoca Acessível desenvolvido
uma vez por mês, às quintas-feiras, pelo Centro Braille da Fundação Cultural de Blumenau. Os
filmes da programação são exibidos com o recurso da audiodescrição. A entrada é franca.

Para mais informações:
eventos@fcblu.com.br / (47) 3381.6193
Onde fica: Rua XV de Novembro, 161, Centro
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CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE

Criado no ano 2002, o Centro de Difusão da Literatura Regional para Cegos tem por objetivos
apoiar e desenvolver ações para a promoção, defesa, elevação e manutenção da qualidade de
vida do ser humano, especialmente os cegos e os deficientes visuais. Trabalha a inclusão das
pessoas com deficiência visual, dentro de um programa do Ministério da Cultura chamado Arte
Sem Barreiras. Dispõe de biblioteca neste alfabeto com numeroso acervo que contempla
diversos gêneros literários, além de áudiolivros. Também publica obras em Braille e promove
oficinas de leitura e escrita Braille, aulas de informática pelo sistema operacional DOSVOX,
Orientação e Mobilidade. Funciona no prédio da Fundação Cultural de Blumenau.

Para mais informações:
centrobraille@fcblu.com.br / (47)3381.6191
Onde fica: Rua XV de Novembro, 161, Centro
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 13h às 17h.
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AUDITÓRIO CARLOS JARDIM

Jaime Batista da Silva

Contemplando grandes eventos anuais vinculados às artes cênicas como o Festival Nacional de
Teatro Infantil, a Temporada Blumenauense de Teatro e grupo teatrais visitantes, o auditório
anexado ao prédio da Fundação Cultural comporta 250 pessoas sentadas e é um estimulante
para o teatro blumenauense, onde grandes momentos fictícios, alegres e trágicos, ocorreram.

Para mais informações:
eventos@fcblu.com.br / (47) 3381.6193
Onde fica: Rua XV de Novembro, 161, Centro

.
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ESPAÇO MULTICULTURAL ELFY EGGERT

Inaugurado em fevereiro de 2008, o Espaço Elfy Eggert tem sido palco para atrações e
aberturas de eventos como a tradicionais noites multiculturais de lançamento das temporadas
de exposições do Museu de Arte de Blumenau. O local também serve de palco para
apresentações musicais, de teatro, dança entre tantas outras manifestações culturais. O
ambiente localizado no andar térreo da Fundação Cultural de Blumenau é bem arejado e possui
capacidade para 300 pessoas. O espaço recebeu o nome em homenagem à servidora da
Universidade Regional de Blumenau (Furb) falecida em 2006.

Para mais informações, entre em contato conosco:
cultura@fcblu.com.br | (47) 3381-6190
Onde fica: Rua XV de Novembro, 161, Centro
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira das 8h às 17h30.
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SEDE DA BANDA MUNICIPAL DE BLUMENAU

A Banda Municipal de Blumenau foi criada pelo Decreto nº 412, de 21 de março de 1962, com a
finalidade de difundir a música clássica e popular nas apresentações de concertos em auditórios e locais públicos da cidade, além de formar profissionais para o mercado musical da região.
Os músicos desenvolvem um repertório que vai do popular, clássico, mambo ao jazz. Entre as
caractarísticas, destacam-se a qualidade musical e as coreografias. Além do concerto-show, a
banda também faz concerto-didático, oportunidade em que os ouvintes aprendem um pouco
sobre cada instrumento.
Desde 2009 os ensaios ocorrem em um espaço anexo à Fundação Cultural de Blumenau, onde
também são guardados os instrumentos musicais. A instalação com boa acústica fica em um
dos acessos ao Cine Teatro Edith Gaertner. O local possui os seguintes ambientes:
Sala de Ensaio: utilizada para os trabalhos diários da Banda Municipal. Os músicos se reúnem
três vezes por semana para ensaios gerais e dedicam os outros dias para os estudos individuais
e coletivos de bateria, percussão, guitarra, piano e contra baixo.
Almoxarifado: usado para guardar os instrumentos. Também serve como sala de estudo para
trompetes e trombones.
Sala de Teoria Musical: usada para dar aulas de teoria musical. Também serve como local de
estudo para os naipes de madeiras.
Recepção: local onde são guardados os troféus obtidos em concursos musicais.
Sala de Vídeo: usada também para arquivar documentos da banda.

Para mais informações, entre em contato conosco:
bandamunicipal@fcblu.com.br | (47) 3381-6190
Onde fica: Rua XV de Novembro, 161, Centro
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Conselhos e Associações
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CONSELHO DO CENTRO CULTURAL DA VILA ITOUPAVA

Responsável pela gestão da entidade, o Conselho do Centro Cultural tem caráter deliberativo.
Criado em 2001, junto do Centro, localizado nas instalações da cervejaria Feldamann, este se
responsabiliza por viabilizar eventos e projetos, manter o patrimônio e estudar e incentivar a
proteção do meio ambiente paisagístico, arquitetônico, histórico e cultural da região.
Fone: (47) 3338.6044
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CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA BLUMENAU EM CADERNOS

Publicada há mais de cinqüenta anos, a Revista Blumenau em cadernos é um marco histórico
para a cidade de Blumenau, já trouxe textos sobre importantes acontecimentos históricos e
sociológicos além de – é claro – políticos de nossa cidade. O conselho da revista reúne-se freqüentemente a fim de analisar submissões de artigos, ensaios, crônicas e textos cotidianos
com o intuito de publicá-los; são enfatizados temas como história, sociologia, filosofia e literatura.
Fone: (47) 3381. 7514
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CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

O Conselho Municipal de Política Cultural tem como objetivo principal viabilizar as políticas
públicas setoriais na área cultural. A discussão entre esses setores possibilita a criação de diretrizes específicas e fortalece os grupos. A reflexão e a compressão destas políticas é um
exercício de extrema importância para a área da cultura, possibilitando a abrangência das
ações e a efetivação delas. O Conselho de Política Cultural é responsável pela publicação dos
Anais das Conferências de Cultura, sendo o último publicado o da gestão 2012-2014, disponível na página da Prefeitura Municipal.
Contato: ouvidoria.cmpc.bnu@hotmail.com
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CONSELHO DA EDITORA CULTURA EM MOVIMENTO

Com a denominação de deliberativo, o conselho de Editora Cultura em Movimento tem por
função analisar, revisar e aprovar manuscritos em todos os segmentos literários para publicação. Com reuniões periódicas, o conselho também promove eventos literários e publicações
em alfabeto Braille. As publicações são feitas por meio de submissão do manuscrito e, após
aprovação, por consultoria dos conselheiros e número da Biblioteca Nacional.
Fone: (47) 3381.7515
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CONSELHO CONSULTIVO DO MUSEU DE ARTE DE BLUMENAU

O conselho consultivo do MAB é o responsável pela aprovação das obras artísticas que serão
expostas nas galerias da Fundação Cultural de Blumenau, naturalmente reúnem-se a constituem um edital e este será um dos parâmetros para aprovação. Analisam também os membros do
conselho a parte técnica e artística da obra do artista que submete seu trabalho. Inúmeros artistas de Renome estadual, nacional e internacional expuseram suas obras no MAB, cabendo
portanto estas aprovações ao conselho.

Fone: (47) 3381.6176
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SOCIEDADE DOS AMIGOS DO CENTRO BRAILLE

Criada em 2002, esta sociedade propõe o incentivo e o auxílio à pessoa cega, isso por intermédio
do Centro de Difusão da Literatura Braille. Inúmeros projetos foram aprovados pela sociedade,
entre eles o ―Pipoca acessível‖, ―Novo olhar‖, entre outros tais como eventos, saraus e palestras.
A gestão da sociedade é de quatro anos e pode se estender por mais.
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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO ARQUIVO HISTÓRICO
JOSÉ FERREIRA DA SILVA

Trata-se de uma associação civil, sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado,
com fim de angariar recursos financeiros, materiais e técnicos para realização de eventos de
objetivos da instituição. Tem também a função de promover cursos, conferências, seminários e
simpósios sobre aspectos da área de atuação, além de incentivar a produção de recursos audiovisuais.
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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS MUSEUS

Com intuito de promover eventos e angariar recursos financeiros, a Associação é civil e sem
fins lucrativos. Inclusive, qualquer pessoa física pode participar. A ideia é disseminar, por meio
de eventos e conferências, a importância e relevância dos museus na cidade de Blumenau.
Também incentiva estudos e pesquisas nas áreas ligadas ao Vale do Itajaí e Santa Catarina, que
envolvam os museus da cidade.

30

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA BANDA MUNICIPAL
DE BLUMENAU

De caráter civil, a associação dos amigos da Banda tem por principal intuito a angariação de
fundos financeiros e patrocínios a fim de promover eventos musicais na cidade de Blumenau e
também fora dela. Além disso, visa buscar aperfeiçoamento técnico por meio de cursos para os
músicos e também a aquisição de inúmeros instrumentos musicais e conserto de outros que
necessitem.
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Projetos e Ações
Desenvolvidos pela
Fundação Cultural de
Blumenau
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Museu e Poesia: Diálogos Possíveis........................................................................50
Museu à Noite .........................................................................................................51
Museu Vai à Escola..................................................................................................52
Séries Concertos Didáticos......................................................................................54
Especial de Natal Banda Noel.................................................................................55
I Festival de Música................................................................................................ 56
Show Aniversário da Banda Municipal de Blumenau............................................57
FENATIB................................................................................................................. 59
Temporada Blumenauense de Teatro.....................................................................60
Cinearte....................................................................................................................62
Pipoca Acessível.......................................................................................................63
II Mostra de Cinema Infantil e II Cine Vila............................................................64
Festival de Dança de Joinville.................................................................................66
FestFolk....................................................................................................................67
Circuito Literário Monteiro Lobato (PROLER)......................................................69
Encontro Regional do Proler...................................................................................70

33

SUMÁRIO

Semana do Livro e Da Biblioteca.............................................................................71
Semana da Poesia ....................................................................................................72
Aniversário da Biblioteca.........................................................................................73
Férias na Biblioteca..................................................................................................74
Biblioteca Ambulante...............................................................................................75
Hora da Leitura........................................................................................................76
Visita Orientada ......................................................................................................77
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ALGUMAS PALAVRAS INICIAIS...
A associação de inúmeras formas de linguagem por meio de projetos em uma publicação
como o Catálogo de Projetos 2016 é uma maneira de fomentar e difundir o plano de cultura
da Fundação Cultural de Blumenau.
A manifestação dos mais diversos gêneros artísticos, tais como exposições, concertos, peças
de teatro, filmes e apresentações em geral, direciona o panorama das ações culturais da
cidade a fim de consolidá-la perante o público. Do mesmo modo, o Catálogo de Projetos 2016
está separado em seções de modo que o classifique, permitindo a agilização da consulta,
informando os eventos e projetos em museus, música, teatro, cinema, dança, moda, literatura
e diversos.
Constam, ainda, eventos já consagrados como a Temporada Blumenauense de Teatro e a
Rota de Lazer e novos tais como o Bachwoche, uma semana em homenagem ao compositor
alemão, Johann Sebastian Bach. Este ano, a programação é demarcada pela evidência de
eventos que promovem o impacto social, a articulação de processo cultural num mecanismo
rápido e eficiente. As performances variadas convidam o espectador às mudanças de
paradigmas sobre os modos de se observar a arte e a cultura.
Blumenau mais cultura é uma plataforma livre e gratuita para o mapeamento do cenário cultural da cidade. Tem por objetivo uma construção coletiva, em que artistas, colaboradores em
geral possam se cadastrar e cadastrar projetos e eventos a fim de que a população fique inteirada da agenda de cultura em tempo real.
A ideia é que, por meio desta plataforma, público e artista possam interagir antes, durante e
depois do evento. Blumenau mais cultura é mais que uma agenda, é uma interação totalmente
dinâmica e atraente para os mais diversos segmentos artísticos que o público possa vir a procurar. A cidade de Blumenau, em consonância com as diretrizes do Ministério da Cultura
(MinC), disponibiliza a partir de agora, informações sobre a Cultura da cidade a toda a comunidade.
Acesse: www.blumenaumaiscultura.com.br
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MUSEUS
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MUSEUS
TEMPORADAS DE EXPOSIÇÕES DO MAB

DESCRIÇÃO
O programa de Exposições Temporárias tem por finalidade fomentar espaço para a realização
de exposições de artes visuais, dando visibilidade às produções de artistas locais, quanto do
estado de Santa Catarina e demais regiões do país. As exposições abordam temáticas e
linguagens variadas e buscam desenvolver um olhar crítico e sensível, explorando as
possibilidades de expressão e interpretação da diversidade cultural como uma forma de ver,
viver e conviver com a arte no espaço espaço museal.
Anualmente são realizadas cinco temporadas de exposições, com duração média de 45 dias.
Cada temporada de exposição apresenta de 5 a 8 exposições e tem suas aberturas em noite
multicultural, contando com conversa com os artistas, lançamentos de livros e apresentações
musicais.
PÚBLICO-ALVO:
Artistas, Educadores, Acadêmicos, Estudantes e Comunidade em geral.
Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 10:00 às 16:00
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre, com entrada gratuita.
PERIODICIDADE:
Anualmente, cinco temporadas.
LOCAL:
MAB (Museu de Arte de Blumenau)
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Maria Izilda Ávila (Mia)
E-mail - gerenciamab@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6176
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Catálogo de Projetos

MUSEUS

TEMPORADA DE EXPOSIÇÕES NO GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO
Expor obras do Acervo do MAB no Gabinete do Prefeito, objetivando dar visibilidade às obras
do Acervo e ressaltando trajetória artistíca de talentos de Blumenau, demais regiôes do estado
de Santa Catarina. No triênio 2013/2015 foram realizadas 8 exposições que contaram com 38
obras do acervo do MAB, representativas de 18 artistas.
O acervo do MAB é composto por 633 obras que totalizam 783 peças, divididas em telas,
gravuras, esculturas e objetos tridimensionais de diversos materiais. As obras estão agrupadas
por sua tipologia. Todo o acervo foi inventariado, catalogado e registrado. Sendo em sua
maioria adquirido por doação e prêmios aquisitivos decorrentes do Salão Elke Hering –
Mostra Nacional Contemporânea de Artes Visuais.
PÚBLICO-ALVO:
Colaboradores da Prefeitura, convidados do prefeito e visitantes recebidos no Gabinete.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Fevereiro a Dezembro.
LOCAL:
GABINETE DO PREFEITO
Av. Castelo Branco, 2 - Praça Victor Konder
CONTATO:
Maria Izilda Ávila (Mia)
E-mail - gerenciamab@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6176

39

MUSEUS
EXPOSIÇÃO: BRINCANDO NO MUSEU

DESCRIÇÃO:
Exposição de brinquedos e jogos antigos. Acervo pertencente ao museu e particulares. Tem por
finalidade apresentar brinquedos de diferentes décadas, propondo desta maneira uma divertida
reflexão sobre a importância do ato de brincar .
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. Ingressos: R$ 3,00 e para estudantes R$ 1,50. (exceto às quartas-feiras que a entrada é
gratuita).
PERIODICIDADE:
Anualmente. Abertura 10 de Abril até 20 de Março de 2016´.
Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 10:00 às 16:00
LOCAL:
MUSEU DE HÁBITOS E COSTUMES
Rua XV de Novembro, nº 25
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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Catálogo de Projetos

MUSEUS

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA: CLIC CLIC

Foto: Divulgação

DESCRIÇÃO:
O acervo fotográfico exposto pertence ao Günter Emil Georg Schröeder nascido em Magdeburgo,
Alemanha. Mudou-se para o Brasil com apenas 15 anos de idade, fixando-se em BlumenauSC.Sua vida profissional relacionada à fotografia iniciou em 1953 e se mantém até hoje.
A exposição contém cem máquinas fotográficas, materiais bibliográficos e acessórios
relacionados ao tema. Dentre as peças expostas a mais antiga da coleção data de 1890, entre
outras até o ano de 1990.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. Ingressos: R$ 3,00 e para estudantes R$ 1,50.
(exceto às quartas-feiras que a entrada é gratuita).
PERIODICIDADE:
Exposição única. Abertura em Abril de 2016 até Agosto de 2016.
Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 10:00 às 16:00
LOCAL:
MUSEU DA FAMÍLIA COLONIAL
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
41

MUSEUS
SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS

DESCRIÇÃO:
Trata-se de uma mobilização dos museus brasileiros no desenvolvimento de atividades
especiais como exposições, palestras, oficinas, ações educativas, em torno de um mesmo tema
proposto pelo Ibram.A Fundação Cultural de Blumenau, por intermédio de seus museus
museus da Família Colonial, Hábitos, participa anualmente da Semana Nacional dos Museus,
promovida pelo IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus para comemorar o dia internacional
destes que acontece em 18 de maio. Na oportunidade todos os museus brasileiros se mobilizam
com programações em torno de uma mesma temática que para o ano de 2016 será Museus e
Paisagens Culturais.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Abertura em Maio
LOCAL:
MUSEUS VINCULADOS À FUNDAÇÃO.
Rua XV de novembro, nº 25
CONTATO:
Maria Izilda Ávila (Mia)
E-mail - gerenciamab@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6176
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Catálogo de Projetos

MUSEUS
PRIMAVERA NOS MUSEUS

Foto Leo Laps

DESCRIÇÃO:
A Fundação Cultural de Blumenau, por intermédio dos museus da Família Colonial, Hábitos e
Costumes e de Arte (MAB), participa anualmente da Primavera dos Museus, promovida pelo
IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus. Este instituto lança um tema e convida os museus
brasileiros a desenvolverem uma programação especial, sempre no início da Primavera, com o
objetivo de refletir, discutir e trocar experiências sobre temática proposta pelo Ibram,
incentivando a aproximação entre a sociedade e os museus e estimulando a visitação.
Encontros, palestras, exposições, visitas mediadas são planejadas em conformidade com a
temática estabelecida e abertas à participação do público em geral.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Abertura em Setembro.
LOCAL:
MUSEUS VINCULADOS À FUNDAÇÃO.
Rua XV de novembro, nº 25
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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MUSEUS
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “ERA UMA VEZ...
ONCE UPON A TIME... ES WAR EINMAL”

Imagem Ilustrativa

DESCRIÇÃO:
Exposição de tapetes em formato pequenos feitos pelo grupo ―As Catarinas‖ composto por
obras desenvolvidas por seis tapeceiras. As tapeçarias terão como temática os contos de
infantis.
A exposição ficará no espaço ―As histórias guardadas no cofre‖ espaço reservado para mostras
de coleções.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. Ingressos: R$ 3,00 e para estudantes R$ 1,50. (exceto às quartas-feiras que a entrada é
gratuita).
PERIODICIDADE:
Anualmente. Abertura em Maio de 2016 até Julho de 2017
Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 10:00 às 16:00

LOCAL:
MUSEU DE HÁBITOS E COSTUMES e MUSEU DA FAMÍLIA COLONIAL
Rua XV de Novembro, nº 25
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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Catálogo de Projetos

MUSEUS

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA COM TEMÁTICA
MISSES, RAINHAS E REALEZAS

Foto: Divulgação

DESCRIÇÃO:
A exposição cujo tema aborda uma das tradições culturais e que ainda permeia no cenário
nacional e internacional: a beleza. A mostra tem como foco dialogar sobre a cultura e a
representatividade feminina a partir das competições tradicionais, desde a década de 30 até os
dias atuais. Farão parte da exposição trajes de concursos, assessórios, imagens, vídeos.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. Ingressos: R$ 3,00 e para estudantes R$ 1,50.
(exceto às quartas-feiras que a entrada é gratuita).
PERIODICIDADE:
Abertura em Maio de 2016 até Março de 2017
Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 10:00 às 16:00
LOCAL:
MUSEU DE HÁBITOS E COSTUMES
Rua XV de Novembro, nº 25
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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MUSEUS
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA:
CHÁ OU CAFÉ… ACEITA UMA XÍCARA?

DESCRIÇÃO :
Mostra de aproximadamente 60 xícaras de porcelana pertencentes ao colecionador Zonadir
Patrício. As peças foram adquiridas durante suas viagens pelo Brasil e exterior. A primeira
xícara foi criada em 1750 pelo arquiteto inglês Robert Adam que sugeriu ao amigo ceramista
Josiah Wedgwood colocar as alças nas tigelas e copos. Este criou uma fábrica em 1759 e até
hoje a marca é referência na fabricação de peças de porcelana. A exposição tem como foco a
apreciação desses interessantes objetos.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. Ingressos: R$ 3,00 e para estudantes R$ 1,50.
(exceto às quartas-feiras que a entrada é gratuita).
PERIODICIDADE:
Abertura em Agosto de 2016 até Novembro de 2016
Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 10:00 às 16:00
LOCAL:
MUSEU DE HÁBITOS E COSTUMES
Rua XV de novembro, nº 25
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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MUSEUS

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA: MUNDO DO BIBELÔ

DESCRIÇÃO:
O Museu de Hábitos e Costumes, dentro da sua política cultural de oportunizar aos
colecionadores um momento de revelar ao público suas ―coleções‖, programou, para o espaço
"As histórias guardadas no cofre", o acervo de bibelôs reunido pelo colecionador timboense
José Roberto de Oliveira Patrício. A reflexão que se faz em torno desses bibelôs, provas vivas
de uma história familiar deve-se à valorização, representação e significado destes minúsculos
elementos decorativo. Cada exemplar tem sua cota de lembranças, de eventos e de
recordações.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. Ingressos: R$ 3,00 e para estudantes R$ 1,50.
(exceto às quartas-feiras que a entrada é gratuita).
PERIODICIDADE:
Abertura em Novembro de 2016 até Março de 2017
Horário de Funcionamento: Terça a Domingo das 10:00 às 16:00
LOCAL:
MUSEU DE HÁBITOS E COSTUMES
Rua XV de novembro, nº 25
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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MUSEUS
EXPOSIÇÃO RELÍQUIAS DO ESPORTE – DE BLUMENAU
A REPRESENTAÇÕES NACIONAIS

DESCRIÇÃO:
A Mostra que terá objetos que fizeram parte da história do esporte em Blumenau - Troféus,
medalhas, uniformes, equipamentos esportivos, imagens, vídeos sobre o esporte, tem como
finalidade, devido as Olimpíadas de 2016, valorizar e homenagear todos os desportistas
blumenauenses que contribuíram e representaram nacionalmente seus esportes. A exposição
estará dividida em 3 núcleos: Formação e história; Clubes, torneios e suas rivalidades; e,
Nossos esportistas, de Blumenau para o mundo.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. Ingressos: R$ 3,00 e para estudantes R$ 1,50.
(exceto às quartas-feiras que a entrada é gratuita).
PERIODICIDADE:
Exposição única. Abertura em Julho de 2015.
LOCAL:
CASA DA FAMÍLIA COLONIAL
Rua XV de novembro, nº 25
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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Catálogo de Projetos
EXPOSIÇÃO: “CULTURA INDÍGENA”

DESCRIÇÃO:
No dia 19 de abril o Centro Cultural estará de portas abertas para a comunidade e escolares da
região para conhecerem a Cultural Indígena Local. Os escolares agendados serão recepcionados
com atividades sobre: gastronomia, dança típica, artesanato e etc.
Os escolares participaram da seguinte programação: Confecção de cocar, receita de tapioca,
observarão os alimentos que compõem o cardápio dos índios, histórias e assistirão um vídeo
sobre os indígenas. Na exposição, o público tem acesso a objetos, textos, fotos, vídeos, músicas e
demais materiais.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Exposição única. 19 de abril a 19 de maio.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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MUSEUS

MUSEU E POESIA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS

DESCRIÇÃO:
O projeto, por meio da sensibilização sobre o patrimônio histórico e o papel dos museus, levará
a poesia como proposta de diálogo. No primeiro momento o público será convidado a pensar
sobre suas memórias e refletirem sobre sua cidade. Será realizada a leitura de textos poéticos
com a temática dos Museus. Em seguida os participantes serão convidados a produzirem o
próprio texto poético coletivamente, este será exposto no museu ao final da ação, além de
vivenciarem uma visita mediada neste espaço. Essa experiência contribuirá na inclusão de
grupos que dificilmente tem acesso a estes produtos culturais.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Exposição única. Abertura em Julho de 2015.
LOCAL:
Itinerante
CONTATO:
Tatiane Odorizzi
E-mail - tatianeodorizzi@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7979
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MUSEUS
MUSEU À NOITE

DESCRIÇÃO:
Esta é uma inovação para quem gosta de frequentar museus, sendo uma ótima opção para
quem não tem tempo de realizar uma visita neste espaço de cultura. Pensando neste público, a
Fundação Cultural de Blumenau, através do Museu de Arte de Blumenau, Museu da Família
Colonial e Museu de Hábitos e Costumes programou-se para receber grupos interessados em
conhecer os acervos expostos. As visitas noturnas acontecerão a cada dois meses, durante todo
o ano, com entrada gratuita, entre os horários de 19h às 21h.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Os interessados deverão contatar através dos fones 3381.7516 – 3381.6176 e 3381.7979.
LOCAL:
MUSEU DE HÁBITOS E COSTUMES e MUSEU DA FAMÍLIA COLONIAL
Rua XV de novembro, nº 25
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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MUSEUS
MUSEU VAI À ESCOLA

DESCRIÇÃO:
O Museu da Família Colonial desenvolve desde o ano de 2007 um programa denominado
―Museu vai à escola‖, em parceria com o projeto Biblioteca ambulante, propicia às crianças
moradoras de comunidades mais distantes do centro da cidade a possibilidade de conhecer o
acervo e refletir acerca da história da cidade, contribuindo desta forma para o fortalecimento
identitário e da cidadania blumenauense.
PÚBLICO-ALVO:
Alunos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Mensalmente.
LOCAL:
Escolas de campo e Ancionatos. Verificar programação.
CONTATO:
Marcella Borel
E-mail - museudehabitosecostumes@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7516
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MÚSICA
SÉRIES CONCERTOS DIDÁTICOS

DESCRIÇÃO:
Apresentação musical com a Banda Municipal de Blumenau oportunizando as crianças assim
como grupos de idosos a terem contato com músicas clássicas, popular brasileira, assim como
explicação do maestro e dos integrantes da banda sobre a funcionalidade dos instrumentos,
buscando sempre a interação do público.Cada músico ao apresentar o seu instrumento musical
faz um solo para mostrar o timbre característico e também conta a história da criação e da
evolução do instrumento, seus usos e curiosidades. Os Concertos Didáticos também
oportunizam o público a ter contato com o instrumento e até mesmo reproduzir os sons e reger
a banda.
A Banda Municipal está equipada com instrumentos de qualidade e é composta por 23 músicos
e um maestro. Participa dos principais eventos de Blumenau, como desfiles de 2 e 7 de
setembro, Festitália, Oktoberfest e Magia de Natal. Também é convidada para apresentações
em outros municípios catarinenses. Atualmente possui cinco formações temáticas. Em julho
comemorou 53 anos de atividade com um show beneficente que lotou o Teatro Carlos Gomes.
PÚBLICO-ALVO:
Alunos e grupos em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre, com entrada gratuita.
PERIODICIDADE:
12 concertos por ano.
LOCAL:
Escola. Verificar programação.
CONTATO:
João Carlos Cunico
E-mail: bandamunicipal@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6175
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MÚSICA

ESPECIAL DE NATAL BANDA NOEL

Luís C. Kriewall Filho

DESCRIÇÃO:
A Banda Municipal de Blumenau que ao início do Advento se transforma em Bando Noel tem
orgulho de ser uma das poucas bandas do país que possui um repertório natalino, vocal e
instrumental, que concilia coreografia e execução. A Banda Noel se apresenta em diversos
bairros da cidade de Blumenau e região, levando alegria do espírito natalino para o púlico.
Além dos concertos pela cidade a Banda Noel também realiza dois especiais de Natal.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Dezembro.
LOCAL:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
João Carlos Cunico
E-mail - bandamunicipal@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6175
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MÚSICA
I FESTIVAL DE MÚSICA

DESCRIÇÃO:
A Primeira edição vai homenagear um dos maiores mestres da música ocidental: johann
sebastian Bach. Sempre em meados do ano, na cidade de Leipzig, no norte da Alemanha,
acontece o Bach Festival. Aqui A Fundação Cultural de Blumenau fará uma homenagem
semelhante composta por oficinas, concertos e ações musicais por toda a cidade. A fase
popular também fará analogia ao mestre barroco com aulas que explicam a influencia do
mesmo no estilo.
PÚBLICO-ALVO:
Músicos, alunos, professores, apreciadores de música antiga e público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Em Julho
LOCAL:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Carlos Alexandre Schrubbe
E-mail - cultura@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6190

56

Catálogo de Projetos

MÚSICA

SHOW ANIVERSÁRIO DA
BANDA MUNICIPAL DE BLUMENAU

Jaime Batista da Silva

DESCRIÇÃO:
A Banda Municipal de Blumenau, coordenada pela Fundação Cultural e sob a regência do
maestro João Carlos Cunico, foi criada pelo decreto nº 412, de 21 de março de 1962, com a
finalidade de difundir a música clássica e popular através de apresentações de concertos em
auditórios e locais públicos da cidade.
Anualmente a Banda Municipal celebra em grande estilo o seu aniversário e a comunidade
blumenauense é convidada a participar de um grande show comemorativo.
A festa é animada com repertório que lembra grandes big bands que conciliam coreografia e
execução, passando por diversos gêneros musicais. Conta com a participação de convidados
especiais, cantores e dançarinos.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Julho.

CONTATO:
João Carlos Cunico
E-mail - bandamunicipal@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6175
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TEATRO

FENATIB
(FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO INFANTIL)

DESCRIÇÃO:
O FENATIB é o momento em que se transmite às gerações seguintes a cultura teatral infantil
em Blumenau, dando aporte à criatividade da criança-público, à criança-platéia e isto se faz
por meio – além das outras linguagem artísticas – do teatro. A beleza, a estética e a emoção do
fazer teatral, do poder da atuação é imensa influência à criança. Para a edição histórica de
2016, está previsto o lançamento da revista do evento com artigos de conferências e
palestrantes e também o lançamento do selo comemorativo de 20 anos do FENATIB.
Em 2015, no 19º FENATIB, o evento contabilizou a participação de aproximadamente 10 mil
crianças, adolescentes. De mesmo modo um público bem expressivo de pais e familiares
acompanharam as crianças no horário noturno das apresentações.
Trata-se de um projeto realizado em parceria da Fundação Cultural de Blumenau com o
Instituto de Artes Integradas (INARTI).

PÚBLICO-ALVO:
Público infantil. Escolas devem fazer o agendamento.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre, com entrada gratuita.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Novembro.
LOCAL:
Fundação Cultura de Blumenau
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Kátia C. B. R. Gabriel
E-mail - festivais@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6183
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TEATRO
TEMPORADA BLUMENAUENSE DE TEATRO

DESCRIÇÃO :
No ano de 2005, foi criada a Temporada Blumenauense de Teatro. Uma realização dos grupos
de teatro da cidade em parceria com a Fundação Cultural de Blumenau. Os grupos
participantes realizam reuniões, discutindo o fazer teatral e estabelecendo o calendário de
espetáculos para o ano. Mensalmente são realizadas apresentações dos grupos na Fundação,
com preços reduzidos.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. Ingressos R$20,00 inteira e R$10,00 meia entrada.
PERIODICIDADE:
Anualmente. De Março a Novembro.
LOCAL:
AUDITÓRIO CARLOS JARDIM
Vinculado à Fundação Cultural de Blumenau
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Jorge Gumz
E-mail - eventos@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6193
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CINEMA
CINEARTE

DESCRIÇÃO:
O Cinearte é um projeto de cinema que acontece na Fundação Cultural de Blumenau há 10
anos. Todas as segundas-feiras, às 19h30, no auditório do teatro Cine Teatro Edith Gaertner,
um filme previamente selecionado é passado numa sessão de cinema aos apreciadores das
artes cinematográficas. Os filmes selecionados são clássicos que marcaram épocas. A partir
deste ano, o projeto conta com a parceria do SESC Blumenau.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA
Livre, com entrada gratuita.
PERIODICIDADE:
Semanalmente, às segundas-feiras às 19h30.
LOCAL:
CINE TEATRO EDITH GAERTNER
Vinculado à Fundação Cultural de Blumenau
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Zair Aníbal de Souza
E-mail - zairdesouza@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6190
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CINEMA
PIPOCA ACESSÍVEL

Foto: Jaime Batista

DESCRIÇÃO:
Nas últimas quintas-feiras de cada mês, filmes nacionais são exibidos no auditório Edith
Gaertner. Olga, O Quatrilho e Chico Xavier estão entre as películas exibidas no ano de 2015
com áudio-descrição; ou seja, as imagens são faladas e caracterizadas a fim de que o cego
consiga vislumbrar cenários, figurinos e sentimentos que os atores não falam. É destinado,
portanto, ao público cego e geral que, no momento, da exibição é vendado para - assim usufruir da áudio-descrição.
PÚBLICO-ALVO:
Cegos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA
Livre, com entrada gratuita.
PERIODICIDADE:
Toda última quinta-feira do mês.
LOCAL:
CINE TEATRO EDITH GAERTNER
Vinculado à Fundação Cultural de Blumenau
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191
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CINEMA
II Mostra de Cinema Infantil e II Cine Vila

DESCRIÇÃO:
Nos dias 15 a 20 de agosto escolares e comunidade participarão de mostra de cinemas infantis
e adultos. O momento de cinema desperta o conhecimento sobre o olhar de outras culturas. O
Cine Vila aproxima as famílias e a comunidade para o espaço do Centro Cultural da Vila Itoupava. No ano de 2015 passaram mais de 800 pessoas no projeto CineVILA.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente, em Agosto.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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DANÇA
FESTIVAL DE DANÇA DE JOINVILLE

Foto: Mauro Artur Schlieck

DESCRIÇÃO:
Dentro ou fora do palco, o Festival de Dança de Joinville é um evento consolidado pela
tradição, pelo profissionalismo e pela pluralidade dos participantes. As apresentações do
Festival não se resumem a Joinville, Blumenau recebe a ação palco aberto com apoio da
Fundação Cultural de Blumenau em uma noite da semana do Festival. Em uma única noite,
reúnem-se mais de cem profissionais da dança de diferentes pontos do território nacional e das
mais variadas linguagens. A iniciativa tem como objetivo promover cada vez mais o acesso à
cultura, levando o maior festival de dança do mundo, segundo o Guiness Book, a públicos de
outras cidades catarinenses.
PÚBLICO-ALVO:
Público em Geral
PERIODICIDADE:
Anualmente.
LOCAL:
Teatro Carlos Gomes
CONTATO:
Jorge Gumz
Fone: (47) 3381.6193
E-mail - eventos@fcblu.com.br
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DANÇA

FESTFOLK
(FESTIVAL NACIONAL DE DANÇAS FOLCLÓRICAS)

Sünrrus Volkstanzgruppe

DESCRIÇÃO:
O encontro da nossa brasilidade, da valorização da cultura e da identidade de nosso país.
Criado em 1998 é oferecido gratuitamente em diversos espaços como praças, entidades e no
Parque Vila Germânica, conta com a parceria do Instituto de Artes Integradas (INARTI).
Em média, são mais de 60 apresentações de grupos folclóricos de diversos estados do Brasil,
para um público estimado de 30.000 pessoas. Sem sombra de dúvidas, o evento representa um
imenso painel das etnias espalhadas por esta terra chamada Brasil.
PÚBLICO-ALVO:
Público em Geral
PERIODICIDADE:
Anualmente.
LOCAL:
PARQUE VILA GERMÂNICA
Rua Alberto Stein, nº 199
CONTATO:
Kátia C.B.R. Gabriel
E-mail - festivais@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6183
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LITERATURA

CIRCUITO DE LITERARIO MONTEIRO LOBATO (PROLER)

DESCRIÇÃO:
Nos dias 11 à 15 de abril, a Biblioteca Municipal Dr Fritz Müller realizará diversas atividades de
incentivo à leitura que ocorrerão em Blumenau. Dois de abril é considerado o Dia
Internacional do Livro Infantil, em homenagem a Hans Christian Andersen, um dos maiores
escritores de contos para crianças e o dia 18 é considerado o Dia Nacional do Livro Infantil,
justa homenagem a Monteiro Lobato, importante escritor brasileiro com uma vasta produção
literária voltada principalmente ao público infanto-juvenil. No circuito haverá o conhecido
movimento literário com os personagens de Monteiro Lobato, que contarão algumas histórias
e farão leitura de outras tantas.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente em Maio.
LOCAL:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6787
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LITERATURA
ENCONTRO REGIONAL DO PROLER

DESCRIÇÃO:
O Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o PROLER trata-se de um ciclo de Palestras
relacionadas a literatura, uma parceria firmada entre Fundação Cultural de Blumenau e
Fundação Biblioteca Nacional. Os Encontros Regionais são eventos promovidos pela Fundação
Cultural de Blumenau que objetivam a formação de educadores (professores, bibliotecários,
auxiliares de biblioteca, promotores e mediadores de leitura), autoridades e comunidade
interessada na promoção do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca como forma de
desenvolvimento do cidadão crítico.
PÚBLICO-ALVO:
Professores, bibliotecários, auxiliares de biblioteca, promotores e mediadores de leitura, autoridades e comunidade em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Maio.
LOCAL:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6787
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LITERATURA

SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA

DESCRIÇÃO:
A Semana do Livro e da Biblioteca tem por objetivo reunir escritores, estudantes, professores,
artistas, leitores e a comunidade em um conjunto de ações que promovem o livro, a leitura e a
biblioteca. Entre as ações estão palestras, oficinas, contação de histórias, declamação de
poemas, momentos de prosa com escritores e distribuição de poesias.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Outubro, durante uma semana.
LOCAL:
BIBLIOTECA FRITZ MÜLLER
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6787
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LITERATURA

SEMANA DA POESIA

DESCRIÇÃO:
Com o intuito de divulgar a poesia local, as comemorações à semana da poesia são destinadas a
vários públicos; Dia 14/03 comemora-se o Dia Nacional da Poesia, em que nasceu um dos
maiores poetas brasileiros: Castro Alves, um dos mais brilhantes poetas românticos brasileiros.
A poesia, ainda que não pareça, é uma das manifestações literárias mais populares: antes do
homem escrever em prosa, já escrevia em versos. A Editora Cultura em movimento,
conhecendo a relevância desta arte na vidas das pessoas preparou uma séries de eventos para
ovacionar a arte lírica brasileira: uma palestra dedicada ao público acadêmico tratará a questão
da poesia numa perspectiva científica; a exposição de livros de poemas raros, primeiras edições
e autografadas; e, no último dia, para o encerramento um sarau literário promovido por
escritores de Blumenau em homenagem aos poetas póstumos Lindolf Bell e Martinho Brüning,
um evento que combinará o social com o literário, mediante convite.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Março.
LOCAL:
EDITORA CULTURA EM MOVIMENTO
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Marlene Casas
E-mail - editora@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7515
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LITERATURA

ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA

DESCRIÇÃO:
A Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller celebra no dia 29 de julho, às 9:30h, 64 anos de
atividade.
A história da biblioteca começou em 1940, quando em uma sala da prefeitura, foram colocados
aproximadamente 2 mil exemplares de livros. Porém, a sua oficialização somente ocorreu com
a criação da Lei número 354, de 30 de julho de 1952, que instituía a Biblioteca Municipal. O
nome escolhido é uma homenagem ao naturalista e pesquisador alemão Fritz Müller.
Atualmente a biblioteca pública conta com 67 mil volumes nos mais diversos títulos, para os
mais variados gostos literários (romance, ficção, história etc.) e diferentes necessidades de
informação (jornais diários e revistas).
PÚBLICO-ALVO:
Comunidade em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Julho.
LOCAL:
BIBLIOTECA FRITZ MÜLLER
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6787
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LITERATURA
FÉRIAS NA BIBLIOTECA

DESCRIÇÃO:
Nas férias escolares de julho a biblioteca Municipal Dr. Fritz Muller organizará uma
programação especial para as crianças. Envolvendo diversas atividades recreativas, dentre elas
oficinas lúdicas, leitura de histórias, entre outras. Envolvendo crianças de 4 a 10 anos de idade.
PÚBLICO-ALVO:
Público infantil.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Julho.
LOCAL:
BIBLIOTECA FRITZ MÜLLER
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6787
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LITERATURA
BIBLIOTECA AMBULANTE

DESCRIÇÃO:
Uma vez ao mês, a Biblioteca Ambulante visita escolas e o Lar Elsbeth Koehler, oferecendo o
serviço de empréstimo de livros diversos (literatura infantil, infanto-juvenil e adulta, entre
outros – conforme as demandas de informação do público atendido). Além disso, uma
atividade de leitura ou contação de histórias é realizada, juntamente com uma ação de
educação patrimonial desenvolvida em parceria com o Museu da Família Colonial. Cada leitor
faz o empréstimo de obras literárias por 30 dias e, nesse período, pode efetuar a troca entre
seus colegas. No mês seguinte a Biblioteca Ambulante retorna, recolhendo os livros e
renovando os empréstimos. Além disso, os professores dessas escolas multisseriadas
promovem trabalhos com os livros (leitura de histórias, redações etc).
PÚBLICO-ALVO:
Crianças de 04 a 10 anos e idosos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Mensalmente.
LOCAL:
BIBLIOTECA FRITZ MÜLLER
Al. Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6787
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HORA DA LEITURA

DESCRIÇÃO:
A leitura é uma atividade essencial na formação educacional e cultural do indivíduo. O
programa "Hora da Leitura" é uma atividade desenvolvida com o objetivo de formar novos
leitores. Ele é desenvolvido no Cantinho da Leitura pela Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller.
A ação consiste em momentos de leitura oferecidos a grupos interessados e previamente
agendados. As histórias infantis são lidas por uma profissional da área de literatura e com a
interação dos demais envolvidos.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças e adolescentes.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre, com entrada gratuita
PERIODICIDADE:
Semanalmente.
LOCAL:
BIBLIOTECA FRITZ MÜLLER
Al. Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6787
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VISITA ORIENTADA

DESCRIÇÃO:
A Visita Orientada à Biblioteca tem por objetivo assistir a comunidade de usuários quanto à
estrutura física oferecida, os serviços prestados e as normas de sua utilização. Ela acontece
com pré-agendamento e visa facilitar o atendimento da bilioteca aos novos usuários.
A iniciativa consiste em oportunizar ao público escolar o conhecimento dos serviços prestados
pela biblioteca, bem como seu espaço físico, como encontrar um livro nas estantes, o cuidado
com os exemplares etc. Ao final, os alunos são convidados a retornar à biblioteca, não mais
como visitantes, mas como leitores. Além disso, realiza-se uma monitoria na exposição
temática que a biblioteca possuir na ocasião da visita. Este serviço é oferecido gratuitamente a
alunos de todas as idades, de segunda à sexta-feira.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças e adolescentes escolares.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre, com entrada gratuita.
PERIODICIDADE:
Diariamente.
LOCAL:
BIBLIOTECA FRITZ MÜLLER
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6787
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LITERATURA

HISTÓRIAS BILINGUES

DESCRIÇÃO:
Um projeto que visa desenvolver a contação de histórias em língua alemã nas escolas que em
sua grade curricular dispõem desta Língua estrangeira.

Caracteriza-se pela proposta de

fortalecer e valorizar a língua alemã por intermédio da oferta de Contação de Histórias
Bilíngues – Português / Alemão. Decorre de uma parceria com os professores de Língua Alemã
do Município (escolas da rede municipal, estadual e particular). Prevê a oferta mensal de
edições de contação de Histórias organizada pela Fundação Cultural com parceria com
professores e alunos das escolas que ofertam língua alemã mediante o apoio do Instituto
Goethe.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças e adolescentes escolares.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Mensalmente. De Março à Dezembro.
LOCAL:
BIBLIOTECA FRITZ MÜLLER
Alameda Duque de Caxias, nº 64
Bairro Centro, CEP 89015-010
Blumenau, SC.
CONTATO:
Shirlei Dickmann
E-mail - shirleihistorias@fcblu.com.br
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LITERATURA

OFICINA PERMANENTE DE BRAILLE

DESCRIÇÃO:
Já atendeu mais de 200 pessoas entre estudantes, acadêmicos universitários, comunidade em
geral e professores das três esferas. Tem o intuito de dar o suporte de trabalho para o cego em
sala de aula, no ensino regular.
Além disso, ensina orientação e mobilidade para deficientes visuais e profissionais da área
educacional para auxiliar o educando cego, além de tecnologia assistiva pelo sistema
operacional Dosvox-Jaws. Conta, para isso, com material pedagógico adaptado... O curso
possui carga horária de 30 horas.
PÚBLICO-ALVO:
Deficientes visuais, professores e público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre. O valor da inscrição é de R$25,00.
PERIODICIDADE:
Permanente. De Janeiro à Dezembro
LOCAL:
CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191
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LITERATURA
ASSESSORIA E SUPORTE NA INSTALAÇÃO
DE IMPRESSORAS EM BRAILLE

DESCRIÇÃO:
O Centro de Difusão Braille da Fundação Cultural que presta acessoria e suporte na instalação
de impressoras Braille contemplou, ao todo, oito instituições, são elas o SESI, Acevalli,
SEMEA, Lúcio Esteves, Francisco Lanser e SAED (Pedro II). Tem por objetivo viabilizar a
impressão em Braille de materiais pedagógicos para alunos cegos e / ou baixa-visão, tais como
provas, textos e bilhetes.
PÚBLICO-ALVO:
Deficientes visuais.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Permanente.
LOCAL:
CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191
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LITERATURA

LITERATURA BRAILLE - IMPRESSÃO

DESCRIÇÃO:
Atividade de impressão de livros, com 10 antologias, 20 títulos independentes entre poesia,
romance, conto e crônica e o romance ―A casa amorosa‖, premiado na Suécia em 2005,
publicados com licença da editora Cultura em Movimento. Em 2015, publicou-se o ―Livro
Livre‖, de Cristina Marques e ―Sonetos‖, de Carlos Eduardo Heinig.
PÚBLICO-ALVO:
Deficientes visuais.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Permanente.
LOCAL:
CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191

81

LITERATURA
BIBLIOTECA BRAILLE

DESCRIÇÃO:
Contento 780 títulos, a Biblioteca Braille possui obras de referência de autores regionais
publicados pela Editora Cultura em Movimento, além de literatura estrangeira e brasileira
com romances, poesia, contos e crônicas. A biblioteca possui também áudio livros em MP3
com títulos clássicos nacionais e estrangeiros, livros em formato CD falados. O empréstimo é
de 14 dias para livros em Braille e de 7 para áudio livros.
Para o cadastro de usário é necessário a apresentação do RG e comprovante de residência.
PÚBLICO-ALVO:
Deficientes visuais.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Permanente.
LOCAL:
CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE
Rua XV de Novembro, nº 161
.
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191
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LITERATURA

ESCOLA VISITA O CENTRO BRAILLE

DESCRIÇÃO:
O Centro de Difusão da Literatura Braille promove palestras educativas abordando a história
do sistema Braille, a prevenção a cegueira, e orienta professores e alunos sobre os cuidados
com a pessoa cega. As escolas também podem agendar visitas monitoradas ao Centro Braille.
Os objetivos deste programa são facilitar a inclusão e a acessibilidade.
Criado em 2002, o projeto ―Escola visita o Centro Braille‖ trouxe à Fundação Cultural mais de
150 escolas, sendo 10 apenas em 2015. Os alunos têm contato com materiais pedagógicos do
sistema Braille como regletes, punções e papéis especiais, além de conhecer o método de
impressão Braille, visitar a biblioteca e ter contato com brinquedos acessíveis.
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Permanente.
LOCAL:
CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191
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LITERATURA
ORIENTAÇÃO A TRABALHOS ACADÊMICOS - BRAILLE

DESCRIÇÃO:
Ações em que se desenvolvem trabalhos direcionados ao cego, com orientação do Centro
Braille ao estudante. FURB e Uniasselvi, como universidades de referência na região, atraem
acadêmicos ao estudo do Braille e acerca do indivíduo cego. O Centro de Difusão de Literatura
Braille assume o auxílio a esses trabalhos, monografias e teses. No total, 10 acadêmicos de
variados cursos procuraram o Centro em busca de orientação. Este funciona desde 2002.
PÚBLICO-ALVO:
Estudantes em geral
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Permanente.

LOCAL:
CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191
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LITERATURA
PARQUE DA LEITURA

DESCRIÇÃO:
O Projeto Parque da Leitura acontece quinzenalmente no Parque Ramiro Ruediger, em Blumenau (SC). Seu foco é disponibilizar um espaço a comunidade blumenauense que proporcione a
oportunidade de ler livros em um ambiente próximo à natureza. São disponibilizados mais de
200 exemplares por edição do evento, dentre quase 2 mil disponíveis no acervo do projeto.
A árvore de livros do Projeto Parque da Leitura acolhe diferentes autores e leitores. Entre os
livros pode-se encontrar romances, gibis, revistas e literatura de cordel. O acesso aos livros é
feito de forma espontânea pelos usuários, que encontram as obras colocadas sob a sombra das
árvores.
O projeto tem a preocupação de contemplar leitores de todas as faixas-etárias, inclusive crianças de zero a três anos, para essa faixa etária, acontecem momentos de contação de história.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre, com entrada gratuita.
PERIODICIDADE:
Quinzenal. Em caso de chuva o evento é cancelado.
LOCAL:
PARQUE RAMIRO RUEDIGER
Rua Alberto Stein, nº 416
CONTATO:
Patrícia Constâncio
E-mail - leitura@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6190
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LITERATURA
FUNDAÇÃO CULTURAL NOS BAIRROS

DESCRIÇÃOS:
Projeto de intervenção cultural nos condomínios "Minha Casa, Minha Vida" com o propósito
de fomento a leitura e acesso ao livro na formação de usuários de bibliotecas comunitárias,
escolares e públicas. Trabalho de estreitamento de contato e ação junto as escolas onde as
crianças residentes nestes condomínios estudam.
PÚBLICO-ALVO:
Moradores dos condomínios ―Minha Casa, Minha Vida’
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Semanal.
LOCAL:
Condomínios "Minha Casa, Minha Vida".
CONTATO:
Patrícia Constâncio
E-mail - leitura@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6190
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LITERATURA
FEIRA DO LIVRO

DESCRIÇÃO:
A Fundação Cultural de Blumenau é parceira na realização da Feira do Livro do SESC em
Blumenau. A feira tem como objetivo fomentar a leitura e a cultura na cidade. Além de
estandes com grande diversidade de livros de vários gêneros, uma agenda cultural busca
receber visitantes e estudantes de várias idades, proporcionando assim o encontro delas com a
arte e literatura.
PÚBLICO-ALVO:
Comunidade em Geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente.
LOCAL:
Fundação Cultural de Blumenau
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Jorge Gumz
Fone: (47) 3381.6193
E-mail - eventos@fcblu.com.br
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LITERATURA
PÃO E POESIA

DESCRIÇÃO:
O Concurso Pão & Poesia 2017 premia trabalhos do público em geral escritos em versos. Ao
longo dos anos, tem estampado mais de um milhão de embalagens de pão com os nomes e os
poemas premiados em todo o Estado de Santa Catarina, aproximadamente 30 mil embalagens
são feitas por poema premiado; totalizando, ao ano, cerca de 300 mil por concurso.
O concurso já premiou mais de duzentos poetas em seus mais de quinze anos de existência,
entre eles: autores regionais, estaduais, nacionais e estrangeiros. Uma comissão escolhida
entre os conselheiros da Editora faz a seleção dos trabalhos.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Permanente.
LOCAL:
EDITORA CULTURA EM MOVIMENTO
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Marlene Casas
E-mail - editora@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7515
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LITERATURA

CENTRO DE LITERATURA ALEMÃ

DESCRIÇÃO:
O projeto tem como objetivo oferecer um espaço de acesso à literatura escrita na língua alemã,
criando o Centro de Literatura Alemã nas dependências da Biblioteca Municipal Dr. Fritz
Müller, com obras do próprio acervo e eventuais aquisições e doações. Com recursos de R$ 82
mil, patrocinados pelo Programa Petrobrás Cultural, visa ainda promover ciclo de debates sobre
a produção literária brasileira escrita na língua alemã e propiciar o empréstimo de livros de
diversos gêneros escritos na língua alemã ao público interessado residente na região do Alto
Vale do Itajaí.
PÚBLICO-ALVO:
Comunidade em Geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Diário
LOCAL:
BIBLIOTECA FRITZ MÜLLER
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Suely Petry
Fone: (47) 3326-6787
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
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LITERATURA
HEMEROTECA HERMANN BAUMGARTEN

DESCRIÇÃO:
Aprovada pelo decreto Nº 10.576, no dia 24 de Fevereiro de 2015, a Hemeroteca Hermann
Baumgarten tem por função abrigar a catalogar diversas coleções de periódicos entre os quais
jornais, revistas e almanaques

no Arquivo Históricos José Ferreira da Silva sendo eles,

especial e especficamente da região do Vale do Itajaí. Vale registrar que o acervo que constitui
a Hemeroteca do Arquivo Histórico reúne aproximadamente 130 títulos de diferentes
periódicos.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Diário,
LOCAL:
ARQUIVO HISTÓRICO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Suely Petry
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3326-6787
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LITERATURA
HORTO POÉTICO

DESCRIÇÃO:
Como meio de disseminar a literatura entre o público de Blumenau e outras cidades,
socializando-se também com os turistas que pela cidade passam, a editora Cultura em
Movimento afixará placas com cerca de 30 poemas de autores blumenauenses no espaço do
Horto-botânico Edith Gaertner. Lindolf Bell, Martinho Brüning, demais autores póstumos.
A ―exposição‖ será de um ano em que o público poderá ler pequenos poemas pelo bosque do
horto, enquanto caminha entre uma atração turística e outra.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Abril.
LOCAL:
Horto Botânico Edith Gaertner
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Marlene Casas
E-mail - editora@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7515
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LITERATURA
SEMANA DO TROCA

DESCRIÇÃO:
A Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller promove nos dias 15,16,17,18 e 19 de fevereiro a
―Semana do Troca‖. Os leitores poderão trocar um livro novo (com data de publicação igual ou
superior a 2010) por (cinco) livros usados. Os livros que serão trocados são constituídos por
doações recebidas pela comunidade que já existem no acervo. A ―Semana do Troca‖ tem como
principal objetivo a renovação do acervo e a interação da comunidade com a biblioteca. O livro
deverá estar em bom estado de conservação, sem riscos, rasgos, manchas ou danos de qualquer
espécie. Não serão aceitas apostilas ou livretos. A avaliação final será feita por um dos
funcionários da biblioteca.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Fevereiro.
LOCAL:
Biblioteca Municipal Fritz Mülle
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Verena Pellis Kirsten
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381-6787
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LITERATURA
AVILALÊ

DESCRIÇÃO:
Como meio de disseminar a literatura entre o público de Blumenau e outras cidades,
socializando-a também com os turistas que pela cidade passam, a editora Cultura em
Movimento afixará placas com cerca de 30 poemas de autores blumenauenses no espaço do
Horto-botânico Edith Gaertner. Lindolf Bell, Martinho Brüning, demais autores póstumos.

PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Abril.
LOCAL:
Horto Botânico Edith Gaertner
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Marlene Casas
E-mail - editora@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7515
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LITERATURA
EDITORA VAI À ESCOLA

DESCRIÇÃO:
A gerência da editora em visita às instalações escolares, mediante agendamento prévio, e
conversa com os gestores efetuará a doação de kits de livros publicados pela própria ao decorrer
dos anos.
Cerca de 90 jogos, num total de 900 livros, serão doados em 2016 com a finalidade de fomentar
a leitura e literatura blumenauense e regional.
As obras contemplam poesia, prosa, romance e livros técnicos que abrangem as mais variadas
necessidades do conhecimento e também diversificados nichos disciplinares.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Diário,
LOCAL:
ARQUIVO HISTÓRICO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Suely Petry
E-mail - biblioteca@fcblu.com.br
Fone: (47) 3326-6787
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LITERATURA
SEMANA DOS NAMORADOS

DESCRIÇÃO:
Em comemoração ao Dia dos Namorados, a Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller lança a 9ª
edição da Semana dos Namorados, que será realizada de 13 a 17 de junho de 2016. Todo ano
uma cultura é homenageada e a temática, sob uma ótica romântica, dá o foco das atividades da
Semana dos Namorados. Além daquele toque feliz de quem está amando, o evento teria que
buscar uma cultura para homenagear, valorizar, estudar e divulgar. Desde então a Semana dos
Namorados escolhe uma cultura, que já foi Grega (2005), Árabe (2006), Latino-Americana
(2007), Alemã (2008), Italiana (2009), Nordestina (2010) , Africana (2011), anos 80 ( 2012).
Realiza assim exposições, palestras, momentos de prosa com escritores, declamação de poemas,
distribuição de receitas, além disso, a dança, o som, o cheiro e o sabor da cultura são
experimentados.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Junho.
LOCAL:
Biblioteca Municipal Fritz Mülle
Alameda Duque de Caxias, nº 64
CONTATO:
Marlene Casas
E-mail - editora@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7515
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LITERATURA
CURSO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:
SELEÇÃO E NARRATIVA ORAL.

Foto: Gabrielli Melato

DESCRIÇÃO:
Curso para professoras que visa qualificação em torno da contação de histórias e seleção de
literaturas infantis e juvenis. Aberto a todas as professoras interessadas e tem como objetivo
qualificar o processo de seleção da literatura infantil e juvenil e possibilitar o exercício da
oferta de narrativa oral pública seja pela prática leitora ou pela contação de histórias.
PÚBLICO-ALVO:
Professoras.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Março
LOCAL:
Fundação Cultural de Blumenau
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Shirlei Dickmann
E-mail - shirleihistorias@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6190
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LITERATURA

SEMANA LITERÁRIA – VILA LITERÁRIA

DESCRIÇÃO:
O Projeto qualifica os estudantes leitores conhecerem os projetos literários da Fundação
Cultural de Blumenau e escritores blumenuenses. Este evento é realizado em parceria com a
Fundação Cultural de Blumenau, Biblioteca Fritz Muller, Fundação Cultural nos Bairros,
Parque da Leitura, AVILAÊ, Bilingue, Furb e Sesc. O projeto tem como objetivo principal o
incentivo à leitura e o desenvolvimento do senso crítico na criança sobre diversos temas.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Crianças e Adolescentes.
PERIODICIDADE:
Anualmente em Abril.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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DIVERSOS
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DIVERSOS

DIA INTERNACIONAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

DESCRIÇÃO:
A ação se dá através de palestras e apresentação de trabalhos que deem visibilidade às
possibilidades de realização que a criança/adolecente autistas podem atingir. Em parceria com
o Instituto Dynamis está planejada a exposição Um olhar azul que contará com fotografias e
autorretratos feitos por crianças com autismo. A mostra tem como propósito mostrar como as
crianças com autismo percebem o mundo, através das fotografias e desenhos que elas fazem. A
mostra contempla textos e depoimentos das famílias para mostrar aspectos interessantes do
convívio com o autismo e de como às vezes, a dor inicial do diagnostico, pode dar lugar a uma
forma diferente e enriquecedora de olhar o mundo através dos olhos dos filhos diferentes.
PÚBLICO-ALVO:
Educadores, profissionais da área, pais e familiares de portadores de autismo e público interessado.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Abril.
LOCAL:
MAB (MUSEU DE ARTE DE BLUMENAU)
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Maria Izilda Ávila (Mia)
E-mail - gerenciamab@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6176
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DIVERSOS
OUTUBRO ROSA: UM DIA CULTURAL

DESCRIÇÃO:
Outubro Rosa é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de
outubro, dirigida à sociedade e em especial às mulheres, objetivando informar e alertar sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O nome remete à cor do
laço que simboliza mundialmente, a luta contra o câncer de mama visando estimular a
participação da população, empresas públicas e privadas e demais entidades. Com o intuito de
participar desse evento e valorizar o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Blumenau, a Fundação Cultural de Blumenau através de seus museus realizará no dia 18 de
outubro ações culturais e educativas para a comunidade, em especial para as mulheres em fase
de tratamento.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Outubro.
LOCAL:
MAB (MUSEU DE ARTE DE BLUMENAU)
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Maria Izilda Ávila (Mia)
E-mail - gerenciamab@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6176
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DIVERSOS

SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

DESCRIÇÃO:
O Dia da Consciência Negra, que dá origem à semana de celebração, é comemorado em 20 de
novembro. A data foi escolhida em alusão ao dia do falecimento de Zumbi dos Palmares, em
1695, como momento para lembrar da resistência do povo negro. O objetivo do Mês da
Consciência Negra de Blumenau é promover a conscientização por meio da cultura, ampliar o
debate sobre o povo negro, sensibilizando a população para demandas e valorizando as
expressões culturais desta parte da população. A Fundação Cultural de Blumenau, através de
seus museus estabelece parcerias para ações (palestras, exposições, documentários, oficinas)
que visem discutir a cultura afro-brasileira, o racismo e a diversidade cultural.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Novembro.
LOCAL:
MAB (MUSEU DE ARTE DE BLUMENAU)
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Maria Izilda Ávila (Mia)
E-mail - gerenciamab@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6176
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DIVERSOS
DIA DO IDOSO

DESCRIÇÃO:
Atendimento de grupo de idosos com roteiro nos museus da Fundação Cultural de Blumenau,
oficinas, cinema e apresentação da Banda Municipal de Blumenau.
PÚBLICO-ALVO:
Grupos de idosos.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Em Outubro.
LOCAL:
CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191
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DIVERSOS

ROTA DE LAZER / ROTA DE LAZER NOS BAIRROS

DESCRIÇÃO:
O programa Rota de Lazer constitui o fechamento ao longo da rua XV de Novembro com a
finalidade de oportunizar e incentivar o lazer com bicicletas, patins e caminhadas.
O programa conta com um calendário de realizações também nos bairros, mas na Rua XV de
Novembro está previsto para todos os domingos do ano, ampliando as opções de
entretenimento no centro da cidade.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Rota de Lazer na Rua XV de Novembro: todos os domingos das 7h às 12h.
Rota de Lazer nos Bairros: de Março a Novembro no último final de semana de cada mês.
LOCAL:
Rua XV de Novembro, nº 161
Ou em escolas de bairros diversos da cidade.
CONTATO:
Zair Aníbal de Souza
E-mail - zairdesouza@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6190
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REVISTA BLUMENAU EM CADERNOS

DESCRIÇÃO:
Surgida por iniciativa do professor e historiador José Ferreira da Silva, a Revista Blumenau em
Cadernos objetiva até hoje anotar e discutir história, geografia, política e causas sociais de
Blumenau e região. Este periódico é um marco histórico para a cidade de Blumenau. Em
encadernação livro e papel miolo, trata-se de um revista atraente não somente em conteúdo
como também esteticamente.
A Blumenau em Cadernos possui edições bimestrais e é o único periódico nacional publicado
ininterruptamente há cinqüenta e sete anos. Uma nova assinatura possui custo de R$100,00
para seis exemplares e sua renovação anual custa R$ 80,00 também para seis revistas.
Encadernações e aquisição de exemplares anteriores, podem ser solicitados pelo e-mail
acervoico@fcblu.com.br.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Bimestralmente.
LOCAL:
ARQUIVO HISTÓRICO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Alameda Duque de Caxias, nº64
CONTATO:
Sueli Petry
E-mail: arquivohistorico@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7514
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DIVERSOS

PROGRAMA DE ARTESANATO

DESCRIÇÃO:
A Fundação Cultural de Blumenau, por meio do seu Programa de Artesanato, fomenta, com o
calendário permanente, mediante o cadastramento e a participação dos artesãos em feiras e
reuniões.
Para cadastro de artesões residentes em Blumenau:
- RG/CPF, Comprovante de residência, 1 foto 3x4, 4 fotos do produto, produtos para análise e
R$10,00 para a confecção de crachá de identificação.

PÚBLICO-ALVO:
Artesãos em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente.
LOCAL:
AUDITÓRIO CARLOS JARDIM
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Kátia Gabriel
E-mail - artesanato@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6183
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PROJETO "NOVO OLHAR"

DESCRIÇÃO:
O projeto "Novo olhar" é uma maneira diferente de acessibilidade para cegos e baixa visão.
Sentir os cabelos ao vento, a aragem é esta a ideia para sua criação. Cegos e baixa-visão têm a
oportunidade de guiar uma bicicleta com dois lugares, a bicicleta é conduzida por um vidente à
frente e o cego segue-o atrás, também pedalando. Este é, portanto, o lazer da pessoa cega, um
meio de inseri-lo no esporte. Todos os domingos, às 9h00.
PÚBLICO-ALVO:
Cegos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente.
LOCAL:
CENTRO DE DIFUSÃO DA LITERATURA BRAILLE
Rua XV de Novembro, nº 161
CONTATO:
Eliane Luchini
E-mail- centrobraille@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6191
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DIVERSOS
FEIRA DA AMIZADE

Jaime Batista da Silva

DESCRIÇÃO:
A Feira da Amizade é uma feira que oferece às famílias lazer e entretenimento além de uma série de exposições de artesãos, ONGs, Clubes de Serviço, Clubes de Mães, entre outras entidades. A feira é de responsabilidade da Fundação Pró-Família, tendo como parceira a Fundação
Cultural de Blumenau com o Programa de Artesanato.
PÚBLICO-ALVO:
Artesãos cadastrados no Programa de Artesanato.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente.
LOCAL:
PARQUE VILA GERMÂNICA
Rua Alberto Stein, nº 199
CONTATO:
Kátia Gabriel
E-mail - artesanato@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6183
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DIVERSOS
DESFILE ANIVERSÁRIO DA CIDADE

DESCRIÇÃO:
O aniversário da cidade compreende ampla programação desenvolvida pela Prefeitura
Municipal de Blumenau a fim de celebrar o marco iniciado em 2 de setembro de 1850 por
Hermann Bruno Otto Blumenau. A Fundação Cultural de Blumenau, através da Diretoria de
Patrimônio Histórico e Museológico, inicia os festejos de aniversário da cidade com a Cerimônia
de Homenagem ao fundador da cidade e aos primeiros imigrantes no Mausoléu Dr. Blumenau.
Na sequência é realizado o tradicional desfile de escolas e grupos da comunidade na Rua XV de
Novembro.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Dia 2 de Setembro.
LOCAL:
MAUSOLÉU DR. BLUMENAU
Alameda Duque de Caxias, nº 161
CONTATO:
Sueli Petry
E-mail - arquivohistorico@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7514
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DIVERSOS

HOMENAGEM PÓSTUMA PARA FRITZ MÜLLER

DESCRIÇÃO:
Esta ação tem por objetivo homenagear o naturalista Fritz Müller no dia em que é relembrado
seu falecimento. Fritz Müller nasceu na Alemanha e veio para o Brasil em 1852. Trabalhou
como pesquisador do Museu Nacional e sua vasta produção serve de base científica até os dias
atuais. Entre suas obras, destaca-se "Für Darwin - Fatos e Argumentos a Favor de Darwin", que
contribui com a teoria da Evolução. Faleceu em 21 de maio de 1897, aos 75 anos, em Blumenau.

PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente. Dia 21 de Maio.
LOCAL:
ARQUIVO HISTÓRICO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Rua Amazonas, nº 119
CONTATO:
Sueli Petry
E-mail - arquivohistorico@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7514
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DIVERSOS
CIRCUITO OFF OKTOBERFEST

DESCRIÇÃO:
Além das características germânicas, a cidade abriga uma vasta produção cultural. O Circuito
Off Oktoberfest informa ao turista e ao cidadão blumenauense todas as atrações paralelas à
maior festa alemã da Américas. Bares, restaurantes, cafés, botequins, teatros, centro culturais,
bibliotecas, galerias de arte, associações culturais, entre outros fazem parte deste guia. Além de
informar, o guia fomenta a economia da cultura e provoca o encontro dos principais pilares do
fazer artístico: o artista, o equipamento cultural, o agente financeiro e o público.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Outubro.
LOCAL:
Diversos pontos da cidade.
CONTATO:
Carlos Alexandre Schrubbe
Fone: (47) 3381.6190
E-mail - cultura@fcblu.com.br
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DIVERSOS

DIA DO IMIGRANTE / IMIGRAÇÃO ALEMÃ - 25 DE JULHO

DESCRIÇÃO:
Em homenagem aos primeiros imigrantes advindos da Alemanha, a Fundação Cultural de
Blumenau reconhece o valor cultural de tal data. Celebra a aproximação dos costumes
teutônicos com os brasileiros obtendo uma nova cultura como resultado. Inúmeros eventos
ocorrem nesta semana, tais como: recepções, almoços e apresentações artístico-musicais e
cinema.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente em Julho.
LOCAL:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU
Rua XV de Novembro, nº161
CONTATO:
Carlos Alexandre Schrubbe
Fone: (47) 3381.6190
E-mail - cultura@fcblu.com.br
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DIVERSOS
TVL CULTURA

DESCRIÇÃO:
Programa produzido pela Fundação Cultural de Blumenau em parceria com a TVL apresentado
por Jorge Gumz com objetivo de divulgação da cultura blumenauense. Este programa é exibido
às terças- feiras, com reprises durante a semana em diversos horários nos canais 14/NET e 19/
BTV além de estar disponível no site www.camarablu.sc.gov.br
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Semanal.
LOCAL:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU
Rua XV de Novembro, nº161
CONTATO:
Jorge Gumz
E-mail - eventos@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.6193
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DIVERSOS

EDITAL DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

DESCRIÇÃO:
A Fundação Cultural de Blumenau cede quatro espaços a pessoas físicas e jurídicas que se
dispõem a realizar oficinas e lecionar assuntos de diversas linguagens artísticas, em suma,
fomentar a produção cultural no município, além de otimizar o uso dos espaços públicos
garantindo o acesso livre e democrático à Fundação Cultural de Blumenau.
A sala de cerâmica destinada às artes visuais e moda; o Cine Teatro Edith Gaertner para música,
teatro e circo, cinema e vídeo, comunicação e formação em cultura e dança; a sala 30 e o espaço
alternativo.
A fomentação da cultura se faz neste edital por meio da Fundação e Cultural de Blumenau e os
próprios ministrantes de cursos e palestras em suas diversificadas linguagens artísticas, que
ampliam o cenário cultural municipal.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente.
LOCAL:
FUNDAÇÃO CULTURAL DE BLUMENAU
Rua XV de Novembro, nº161
CONTATO:
Luiz Cláudio Koerich
Fone: (47) 3381.6186
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DIVERSOS
MEMÓRIA DIGITAL

DESCRIÇÃO:
No site da Fundação Cultural e em seu perfil do Facebook, são divulgadas fotos de
acontecimentos e documentos histórico-culturais relacionados a cidade Blumenau, extraídos do
Arquivo Histórico José Ferreira da Silva com o intuito de conectar acontecimentos passados a
eventos presentes de relevância geral.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Diariamente.
LOCAL:
ARQUIVO HISTÓRICO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Alameda Duque de Caxias, nº64
CONTATO:
Sueli Petry
E-mail: arquivohistorico@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7514
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DIVERSOS

30 DE OUTUBRO - UMA HOMENAGEM AO DR. BLUMENAU

DESCRIÇÃO:
A história da cidade carrega as marcas do seu fundador, o alemão Dr. Hermann Bruno Otto
Blumenau. Movido por um espírito inquieto e empreendedor, estas marcas estão presentes na
forma como a cidade se desenvolveu a partir de 1850. Após dedicar-se 34 anos ao seu projeto
colonizador, mudou-se para o seu país de origem, falecendo em 30 de outubro de 1899. Quando
partiu em definitivo do Brasil, endereçou ao Imperador, D.Pedro II, uma carta agradecendo a
confiança e amizade, deixando externada a vontade de um dia suas cinzas retornarem à terra
que o acolheu. Este desejo concretizou-se no ano de 1974. Para relembrar e homenagear este
ilustre personagem da história da cidade, a Fundação Cultural de Blumenau, anualmente, no
dia do seu falecimento presta o seu tributo com a colocação de flores junto aos restos mortais do
fundador e familiares que se encontram no Mausoléu Dr.Blumenau.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente em Outubro.
LOCAL:
ARQUIVO HISTÓRICO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Alameda Duque de Caxias, nº64
CONTATO:
Sueli Petry
E-mail: arquivohistorico@fcblu.com.br
Fone: (47) 3381.7514
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FESTA: É NATAL NO CENTRO CULTURAL

DESCRIÇÃO:
No dia 3 de dezembro, o Centro Cultural da Vila Itoupava celebra a grande festa natalina, com
diferentes apresentações e a chegada do Papai-Noel. As escolas e grupos da comunidade se
apresentam e confraternizam essa temática. Grandes apresentações musicais e teatrais da Vila
Itoupava, Grupo de violão VILA SPIELET, Banda Municipal de Blumenau, alunos e muito mais.
No ano de 2015 o evento contou com um público que ultrapassou 700 pessoas.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Em Dezembro.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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DIVERSOS

I MOSTRA AMBIENTAL MOMENTO ECOVILA

DESCRIÇÃO:
O Centro Cultural abrirá a primeira mostra dos trabalhos relacionados a cultural ambiental e da
sustentabilidade do distrito da Vila Itoupava. Os escolares juntamente com seus professores
apresentarão ações ambientais de preservação.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças e Adolescentes.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente em Junho.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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II VILA ROSE

DESCRIÇÃO:
No dia 01 de outubro o Centro Cultural da Vila Itoupava em parceria com a Rede Feminina de
Combate ao Câncer oportunizará nesse sábado palestra sobre a prevenção e aula de artesanato.
Finalizando a palestra o grupo de mulheres caminhará pela rua principal da Vila Itupava
entregando informativos e rosas para as mulheres vilanenses.
PÚBLICO-ALVO:
Mulheres.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente em Outubro.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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DIVERSOS

SEMANA DE NATAL : ”É NATAL NO CENTRO CULTURAL”

DESCRIÇÃO:
O Centro Cultural da Vila Itoupava oportuniza aos escolares atividades que rememoram o
espírito natalino. Atividades: contação de histórias, artesanato, aula de culinária, vídeo, visita a
casa do Papai-Noel e a chegada do bom velhinho.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Em Novembro.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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DIVERSOS
MÃES QUE INSPIRAM

DESCRIÇÃO:
No dia 6 de maio as mães poderão participar de atividades especiais nessa tarde. Terão aulas de
culinária e de artesanato. No final das atividades serão recepcionadas com um delicioso café
típico.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente em Maio.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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DIVERSOS

ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO CENTRO CULTURAL DA
VILA ITOUPAVA E II PEDAL ECOVILA

DESCRIÇÃO:
No dia 26 de junho a comemoração será dupla, pois o Centro Cultural completa 15 anos de
existência no Distrito da Vila Itoupava. Para comemorar terá o segundo pedal EcoVILA e a festa
de 15 anos. O segundo pedal Ecovila comemora os 15 anos da instituição como também o
fechamento da primeira Mostra Ambiental Momento EcoVILA de 2016. As apresentações
musicais serão comandadas pela Banda Municipal de Blumenau e grupo de violão Vila Spielet.
No ano de 2015 contou com a presença de 205 ciclistas vindos de quase todos os bairros de
Blumenau, como também da do Vale do Itajaí.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Em Junho.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044

121
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PÁSCOA ENCANTADA

DESCRIÇÃO:
No ano de 2016 a Páscoa Encantada no Centro Cultural da Vila Itoupava contará com muita
alegria para os escolares que ali passarem. Momentos literários, diversas oficinas e uma gincana
muito divertida.
Esse evento de Páscoa é sempre um sucesso a cada ano que é realizado passa pelo espaço do
Centro Cultural mais de 700 escolares da região Norte de Blumenau e já é um projeto
aguardado pelos escolares. A Páscoa é uma passagem que completa as ações culturais do Centro
Cultural da Vila Itoupava.
PÚBLICO-ALVO:
Público em geral.
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Em Março
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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DIVERSOS
II VILA KINDER

DESCRIÇÃO:
O dia das crianças terá muitas brincadeiras e atividades. As crianças acompanhadas de seus pais
poderão brincar e realizar diferentes atividades lúdicas. Conhecerão a exposição de brinquedos
antigos, aulas de culinária, pintura e muito mais.
Nos dias 10 e 11 de outubro o evento contará com a presentação de teatro infantil, mediante
agendamento com as escolas. Já o dia 12 de outubro contará com brincadeiras, cama elástica,
piscina de bolinhas, mesa com jogos, teatro lambe lambe, pintura, cinema, exposição de
brinquedos antigos, massinha de modelar, aula de culinária e etc.
PÚBLICO-ALVO:
Crianças
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA:
Livre.
PERIODICIDADE:
Anualmente em Outubro.
LOCAL:
Centro Cultural da Vila Itoupava
Rua Dr. Pedro Zimmermann, 16.130
CONTATO:
Cássia Koehler
E-mail: centroculturalvila@fcblu.com.br
Fone: (47) 3338-6044
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Memória Digital...................................................................................................................114



Páscoa Encantada................................................................................................................122
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CALENDÁRIO

MAIO


Temporada Exposições no Gabinete do Prefeito...................................................................38



Temporada de Exposições do MAB........................................................................................39



Exposição Clic Clic..................................................................................................................41



Semana Nacional dos Museus................................................................................................42



Exposição: Era Uma Vez........................................................................................................44



Exposição: Misses, Rainhas e Realezas..................................................................................45



Museu à Noite ........................................................................................................................51



Museu vai à Escola.................................................................................................................52



Temporada Blumenauense de Teatro....................................................................................60



Cinearte..................................................................................................................................62



Pipoca Acessível.....................................................................................................................63



Encontro Regional do Proler..................................................................................................70



Biblioteca Ambulante.............................................................................................................75



Hora da Leitura......................................................................................................................76



Visita Orientada......................................................................................................................77



Histórias Bilíngues.................................................................................................................78



Oficina Permanente Braille....................................................................................................79



Assessoria e Suporte na Instalação de Impressoras em Braille ...........................................80



Leitura Impressão Braille.......................................................................................................81



Biblioteca Braille....................................................................................................................82



Escola Visita Centro Braille....................................................................................................83



Orientação a Trabalhos Acadêmicos: Braille ........................................................................84



Parque da Leitura...................................................................................................................85



Fundação Cultural nos Bairros..............................................................................................86



Centro de Literatura Alemã ..................................................................................................89



Avilalê.....................................................................................................................................93



Editora vai à Escola ...............................................................................................................94



Rota de Lazer........................................................................................................................103



Programa de Artesanato.......................................................................................................105



Novo Olhar. ..........................................................................................................................106



TVL Cultura...........................................................................................................................112



Memória Digital....................................................................................................................114



Mães que Inspiram...............................................................................................................120
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CALENDÁRIO
JUNHO


Temporada Exposições no Gabinete do Prefeito...................................................................38



Temporada de Exposições do MAB........................................................................................39



Exposição Clic Clic..................................................................................................................41



Exposição: Era Uma Vez........................................................................................................44



Exposição: Misses, Rainhas e Realezas..................................................................................45



Museu à Noite ........................................................................................................................51



Museu vai à Escola.................................................................................................................52



Temporada Blumenauense de Teatro....................................................................................60



Cinearte..................................................................................................................................62



Pipoca Acessível.....................................................................................................................63



Biblioteca Ambulante.............................................................................................................75



Hora da Leitura......................................................................................................................76



Visita Orientada......................................................................................................................77



Histórias Bilíngues.................................................................................................................78



Oficina Permanente Braille....................................................................................................79



Assessoria e Suporte na Instalação de Impressoras em Braille ...........................................80



Leitura Impressão Braille.......................................................................................................81



Biblioteca Braille....................................................................................................................82



Escola Visita Centro Braille....................................................................................................83



Orientação a Trabalhos Acadêmicos: Braille ........................................................................84



Parque da Leitura...................................................................................................................85



Fundação Cultural nos Bairros..............................................................................................86



Centro de Literatura Alemã ..................................................................................................89



Avilalê.....................................................................................................................................93



Editora vai à Escola ...............................................................................................................94



Semana dos Namorados.........................................................................................................95



Rota de Lazer........................................................................................................................103



Programa de Artesanato.......................................................................................................105



Novo Olhar. ..........................................................................................................................106



TVL Cultura...........................................................................................................................112



I Mostra Ambiental Momento ECOVILA ............................................................................117



Aniversário de 15 anos do Centro Cultural da Vila Itoupava e II Pedal EcoVILA...............121
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CALENDÁRIO
JULHO


Temporada Exposições no Gabinete do Prefeito...................................................................38



Temporada de Exposições do MAB........................................................................................39



Exposição Clic Clic..................................................................................................................41



Exposição: Era Uma Vez........................................................................................................44



Exposição: Misses, Rainhas e Realezas..................................................................................45



Museu à Noite ........................................................................................................................51



Museu vai à Escola.................................................................................................................52



I Festival de Música. ..............................................................................................................56



Show Aniversário da Banda Municipal de Blumenau...........................................................57



Temporada Blumenauense de Teatro....................................................................................60



Cinearte..................................................................................................................................62



Pipoca Acessível.....................................................................................................................63



Festival de Dança de Joinville................................................................................................66



Aniversário da Biblioteca.......................................................................................................73



Férias na Biblioteca................................................................................................................74



Biblioteca Ambulante.............................................................................................................75



Hora da Leitura......................................................................................................................76



Visita Orientada......................................................................................................................77



Histórias Bilíngues.................................................................................................................78



Oficina Permanente Braille....................................................................................................79



Assessoria e Suporte na Instalação de Impressoras em Braille ...........................................80



Leitura Impressão Braille.......................................................................................................81



Biblioteca Braille....................................................................................................................82



Escola Visita Centro Braille....................................................................................................83



Orientação a Trabalhos Acadêmicos: Braille ........................................................................84



Parque da Leitura...................................................................................................................85



Fundação Cultural nos Bairros..............................................................................................86



Centro de Literatura Alemã ..................................................................................................89



Avilalê.....................................................................................................................................93



Editora vai à Escola ...............................................................................................................94



Rota de Lazer........................................................................................................................103



Programa de Artesanato.......................................................................................................105



Novo Olhar. ..........................................................................................................................106



Dia do Imigrante / Imigração Alemã: 25 de Julho...............................................................111
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CALENDÁRIO

AGOSTO


Temporada Exposições no Gabinete do Prefeito...................................................................38



Temporada de Exposições do MAB........................................................................................39



Exposição Clic Clic..................................................................................................................41



Exposição: Era Uma Vez........................................................................................................44



Exposição: Misses, Rainhas e Realezas..................................................................................45



Exposição: Xícaras..................................................................................................................46



Exposição: Esportes e Esportistas de Blumenau...................................................................48



Museu à Noite ........................................................................................................................51



Museu vai à Escola.................................................................................................................52



Temporada Blumenauense de Teatro....................................................................................60



Cinearte..................................................................................................................................62



Pipoca Acessível.....................................................................................................................63



II Mostra de Cinema Infantil e II Cine Vila...........................................................................64



Biblioteca Ambulante.............................................................................................................75



Hora da Leitura......................................................................................................................76



Visita Orientada......................................................................................................................77



Histórias Bilíngues.................................................................................................................78



Oficina Permanente Braille....................................................................................................79



Assessoria e Suporte na Instalação de Impressoras em Braille ...........................................80



Leitura Impressão Braille.......................................................................................................81



Biblioteca Braille....................................................................................................................82



Escola Visita Centro Braille....................................................................................................83



Orientação a Trabalhos Acadêmicos: Braille ........................................................................84



Parque da Leitura...................................................................................................................85



Fundação Cultural nos Bairros..............................................................................................86



Centro de Literatura Alemã ..................................................................................................89



Avilalê.....................................................................................................................................93



Editora vai à Escola ...............................................................................................................94



Rota de Lazer........................................................................................................................103



Programa de Artesanato.......................................................................................................105



Novo Olhar. ..........................................................................................................................106
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CALENDÁRIO

SETEMBRO


Temporada Exposições no Gabinete do Prefeito...................................................................38



Temporada de Exposições do MAB........................................................................................39



Primavera nos Museus...........................................................................................................43



Exposição: Era Uma Vez........................................................................................................44



Exposição: Misses, Rainhas e Realezas..................................................................................45



Exposição: Xícaras..................................................................................................................46



Exposição: Esportes e Esportistas de Blumenau...................................................................48



Museu à Noite ........................................................................................................................51



Museu vai à Escola.................................................................................................................52



Temporada Blumenauense de Teatro....................................................................................60



Cinearte..................................................................................................................................62



Pipoca Acessível.....................................................................................................................63



Biblioteca Ambulante.............................................................................................................75



Hora da Leitura......................................................................................................................76



Visita Orientada......................................................................................................................77



Histórias Bilíngues.................................................................................................................78



Oficina Permanente Braille....................................................................................................79



Assessoria e Suporte na Instalação de Impressoras em Braille ...........................................80



Leitura Impressão Braille.......................................................................................................81



Biblioteca Braille....................................................................................................................82



Escola Visita Centro Braille....................................................................................................83



Orientação a Trabalhos Acadêmicos: Braille ........................................................................84



Parque da Leitura...................................................................................................................85



Fundação Cultural nos Bairros..............................................................................................86



Centro de Literatura Alemã ..................................................................................................89



Avilalê.....................................................................................................................................93



Editora vai à Escola ...............................................................................................................94



Rota de Lazer........................................................................................................................103



Programa de Artesanato.......................................................................................................105



Novo Olhar. ..........................................................................................................................106



Desfile de Aniversário da Cidade..........................................................................................108



Homenagem Póstuma Para Fritz Muller.............................................................................109



Circuito Off Oktoberfest........................................................................................................110
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CALENDÁRIO

OUTUBRO


Temporada Exposições no Gabinete do Prefeito...................................................................38



Temporada de Exposições do MAB........................................................................................39



Exposição: Era Uma Vez........................................................................................................44



Exposição: Misses, Rainhas e Realezas..................................................................................45



Exposição: Xícaras..................................................................................................................46



Exposição: Esportes e Esportistas de Blumenau...................................................................48



Museu à Noite ........................................................................................................................51



Museu vai à Escola.................................................................................................................52



Temporada Blumenauense de Teatro....................................................................................60



Cinearte..................................................................................................................................62



Pipoca Acessível.....................................................................................................................63



Semana do Livro e Da Biblioteca............................................................................................71



Biblioteca Ambulante.............................................................................................................75



Hora da Leitura......................................................................................................................76



Visita Orientada......................................................................................................................77



Histórias Bilíngues.................................................................................................................78



Oficina Permanente Braille....................................................................................................79



Assessoria e Suporte na Instalação de Impressoras em Braille ...........................................80



Leitura Impressão Braille.......................................................................................................81



Biblioteca Braille....................................................................................................................82



Escola Visita Centro Braille....................................................................................................83



Orientação a Trabalhos Acadêmicos: Braille ........................................................................84



Parque da Leitura...................................................................................................................85



Fundação Cultural nos Bairros..............................................................................................86



Centro de Literatura Alemã ..................................................................................................89



Avilalê.....................................................................................................................................93



Editora vai à Escola ...............................................................................................................94



Outubro Rosa: Um dia Cultural...........................................................................................100



Rota de Lazer........................................................................................................................103



Dia do Idoso..........................................................................................................................102



Programa de Artesanato.......................................................................................................105



Novo Olhar. ..........................................................................................................................106



Circuito Off Oktoberfest........................................................................................................110



30 de Outubro: Uma homenagem ao Dr. Blumenau............................................................115



II Vila Rose ...........................................................................................................................118



II Vila Kinder.........................................................................................................................123
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CALENDÁRIO

NOVEMBRO


Temporada Exposições no Gabinete do Prefeito...................................................................38



Temporada de Exposições do MAB........................................................................................39



Exposição: Era Uma Vez........................................................................................................44



Exposição: Misses, Rainhas e Realezas..................................................................................45



Exposição: Xícaras..................................................................................................................46



Exposição: Bibelôs..................................................................................................................47



Exposição: Esportes e Esportistas de Blumenau...................................................................48



Museu à Noite ........................................................................................................................51



Museu vai à Escola.................................................................................................................52



Especial de Natal Banda Noel.................................................................................................55



FENATB..................................................................................................................................59



Temporada Blumenauense de Teatro....................................................................................60



Cinearte..................................................................................................................................62



Pipoca Acessível.....................................................................................................................63



Biblioteca Ambulante.............................................................................................................75



Hora da Leitura......................................................................................................................76



Visita Orientada......................................................................................................................77



Histórias Bilíngues.................................................................................................................78



Oficina Permanente Braille....................................................................................................79



Assessoria e Suporte na Instalação de Impressoras em Braille ...........................................80



Leitura Impressão Braille.......................................................................................................81



Biblioteca Braille....................................................................................................................82



Escola Visita Centro Braille....................................................................................................83



Orientação a Trabalhos Acadêmicos: Braille ........................................................................84



Parque da Leitura...................................................................................................................85



Fundação Cultural nos Bairros..............................................................................................86



Centro de Literatura Alemã ..................................................................................................89



Avilalê.....................................................................................................................................93



Editora vai à Escola ...............................................................................................................94



Rota de Lazer........................................................................................................................103



Programa de Artesanato.......................................................................................................105



Novo Olhar. ..........................................................................................................................106



Semana da Consciência Negra..............................................................................................101



Semana: é natal no Centro Cultural......................................................................................119
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CALENDÁRIO
DEZEMBRO


Temporada Exposições no Gabinete do Prefeito...................................................................38



Temporada de Exposições do MAB........................................................................................39



Exposição: Era Uma Vez........................................................................................................44



Exposição: Misses, Rainhas e Realezas..................................................................................45



Exposição: Xícaras..................................................................................................................46



Exposição: Bibelôs..................................................................................................................47



Exposição: Esportes e Esportistas de Blumenau...................................................................48



Museu à Noite ........................................................................................................................51



Museu vai à Escola.................................................................................................................52



Temporada Blumenauense de Teatro....................................................................................60



Cinearte..................................................................................................................................62



Pipoca Acessível.....................................................................................................................63



Biblioteca Ambulante.............................................................................................................75



Hora da Leitura......................................................................................................................76



Visita Orientada......................................................................................................................77



Histórias Bilíngues.................................................................................................................78



Oficina Permanente Braille....................................................................................................79



Assessoria e Suporte na Instalação de Impressoras em Braille ...........................................80



Leitura Impressão Braille.......................................................................................................81



Biblioteca Braille....................................................................................................................82



Escola Visita Centro Braille....................................................................................................83



Orientação a Trabalhos Acadêmicos: Braille ........................................................................84



Parque da Leitura...................................................................................................................85



Fundação Cultural nos Bairros..............................................................................................86



Centro de Literatura Alemã ..................................................................................................89



Avilalê.....................................................................................................................................93



Editora vai à Escola ...............................................................................................................94



Rota de Lazer........................................................................................................................103



Programa de Artesanato.......................................................................................................105



Novo Olhar. ..........................................................................................................................106



Festa: é natal no Centro Cultural..........................................................................................116
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O Blumenau Conecta, gerido pela Prefeitura de Blumenau através da Diretoria de Infraestrutura
Tecnológica da Secretaria de Gestão Governamental, é um programa inovador de democratização da internet pública responsável pelo fornecimento do sinal de internet via Wi-Fi para os
terminais urbanos, órgãos da administração municipal e espaços públicos em geral.
O programa iniciou-se em 2014 e atualmente já conta com 30 locais públicos espalhados em cerca
de 46 pontos de acesso nas mais variadas regiões da cidade:

Central de Distribuição do Carne de IPTU
Centro de Saúde Rosania Machado
Cedap - Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Prevenção
Diretoria de Serviços Urbanos - Pátio
Diretoria de Iluminação Pública
Diretoria de Serviços Urbanos
Diretoria de Obras
Diretoria da Fazenda
Diretoria de Infraestrutura Tecnológica
Diretoria de Sistemas e Inovação
Etsus - Escola Técnica de Saúde
ESF - Jovino Cardoso
ESF - Gustavo Tribess
Gabinete do Prefeito
Parque Vila Germância -Diretoria de Imprensa
Parque Ramiro Ruediger
Praça do Empreendedor
Praça do Cidadão
Praça do Cidadão do Garcia
PROCON
Rodoviária Municipal
Secretaria de Administração
Secretaria Municipal de Saúde
Vigilância Sanitária
Vigilancia Epidemiológica
Terminais Urbanos
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