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ABC paulista recebe apresentações do Musicasa 2013

121 jovens participaram das apresentações na região; evento

aconteceu no Teatro Municipal de Mauá

 

Notas e letras que expressaram desejos de mudança. Esse foi o ritmo das

apresentações musicais de 121 jovens da Fundação CASA durante a

etapa regional do festival de música da instituição, o Musicasa 2013. O

evento aconteceu na tarde da última segunda e terça-feira (23 e 24 de

setembro) no Teatro Municipal de Mauá, localizado na cidade Mauá, no

ABC paulista.

 

Os adolescentes que se apresentaram no festival cumprem medida

socioeducativa em 17 centros da Fundação, nas regiões do ABC, Litoral,

Vale do Paraíba e Campinas.

 

O Musicasa é um evento estadual e tem como objetivo integrar jovens e

servidores da CASA, mostrando o trabalho realizado com os adolescentes

nas oficinas de música dos centros socioeducativos. Ao total, acontecerão

sete apresentações no Estado, sendo mobilizados 530 jovens de 57

centros da Fundação.

 

Nos centros participantes da apresentação em Mauá, as oficinas ocorrem

por meio de convênios com ONGs como o Cedap (Centro de Educação e

Assessoria Popular) e o Gase (Grupo de Assistência à Saúde e

Educação) e o Projeto Guri.

 

Como explica o gerente de Arte e Cultura da Fundação CASA, Wellington

Araújo, a música permite que o jovem exteriorize sentimentos. “Por meio

dessa arte, o adolescente pode experimentar uma nova maneira de ser e

de se expressar, às vezes desconhecida até mesmo por ele próprio”,

explica.

 

Programação

A programação do Musicasa, na região do ABC, contou com 22

apresentações de diferentes estilos, que foram do RAP, funk e Hip Hop ao

samba e baião.

 

Dentre os destaques, estiveram um cover da música “Eu e Meu Filho”, do

cantor Marcelo D2 (apresentada por dois jovens do CASA Mongaguá), uma

versão da música “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga (interpretada por quatro

jovens do CASA Taubaté) e composições próprias, como o funk gospel “O

Senhor é meu Pastor” elaborado pelos jovens do CASA Maestro Carlos

Gomes, de Campinas, em uma oficina de RAP.

 

Além disso, o gerente da GAC acrescenta ainda a importância do festival

na integração entre adolescentes, servidores e comunidade. “O objetivo é

promover a troca de experiências entre todos, principalmente entre os
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promover a troca de experiências entre todos, principalmente entre os

jovens de diferentes centros socioeducativos, compartilhando o talento, o

protagonismo e a criatividade de cada um”, concluiu Araújo.
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