TEMPORADA ARTÍSTICA 2013
“JUNTOS REINVENTAMOS AS ARTES NA EDUCAÇÃO”

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional da
Educação e Recursos Humanos implementa e apresenta, a nível regional, um
ciclo de concertos/espectáculos, compilados em forma de TEMPORADA
ARTÍSTICA 2013 com os Grupos da DRE/ Educação Artística.
Este projeto, educativo-cultural, uma vez mais operacionalizado pela Direção
de Serviços de Educação Artística e Multimédia - DSEAM, assume-se como um
dos únicos a ter uma abrangência regional, sendo dinamizada por vinte
formações artísticas que desenvolvem trabalhos nas áreas artísticas de música,
teatro e dança; sendo dinamizado de forma generosa e voluntária, por cerca
de 346 alunos e 60 professores:
Seguindo uma das principais premissas da DRE/DSEAM – a inovação e, numa
tentativa constante de aproximação a um público cada vez mais exigente, a
TEMPORADA ARTÍSTICA 2013 oferece duas novas características face às
anteriores.
Em parceria com a empresa PROINOV e, pela primeira vez a nível regional, foi
criada uma aplicação para smartphone (sistemas Android e IOS) contendo
todas as informações sobre o calendário de eventos. Uma vez descarregada a
aplicação (que será gratuita) à distância de um simples “click” rapidamente
se poderá obter um manancial de informações sobre um qualquer evento, tais
como:
Data, hora e local
Género de evento (música, teatro ou dança)
Sistema de orientação que fornece indicações de como chegar ao
local
Próximos eventos do grupo (s) em questão
Próximos eventos da Temporada Artística 2013 no local em questão
Currículo do grupo
Links para sites dos parceiros associados à Temporada Artística 2013

Para além das anteriores e demais vantagens desta aplicação, qualquer
pessoa poderá ter conhecimento dos novos eventos que vão sendo
programados e realizados. Num primeiro momento a TempArt (nome da
aplicação) estará disponível em português mas ainda durante o mês de
fevereiro a versão Português/Inglês estará disponível ao público.
Fruto da parceria com um grupo de rádios regionais da Madeira: RÁDIO CLUBE
MADEIRA; RÁDIO POPULAR FM; RÁDIO FESTIVAL; RÁDIO ZARCO; RÁDIO
PALMEIRA e RÁDIO SOL, rádios estas com cobertura geográfica desde a Ponta
do Sol até Machico, será produzido e gravado no estúdio da DRE/DSEAM um
programa mensal intitulado ARTENAUTAS onde uma equipa totalmente
construída por colaboradores da instituição levará a todos os ouvintes não só
todas as informações sobre a Temporada Artística bem como outros temas da
atualidade artística da e na educação. ARTENAUTAS irá para o ar em todas
estas rádios em conformidade com a grelha das mesmas.
Por fim, e não menos importante, é o facto de a TEMPORADA ARTÍSTICA 2013
assumir-se como um projeto inclusivo uma vez que algumas formações
artísticas do Núcleo de Inclusão pela Arte – NIA farão parte da agenda de
espetáculos. Assim, em 2013, uma equipa formada por cerca de 410
elementos, de entre alunos, professores e colaboradores que ao longo do ano
e de forma voluntária realizam uma nobre missão, não só lúdica, mas
sobretudo de formação de público e de promoção das diferentes correntes
artísticas, assume um compromisso de 76 momentos de fruição de arte
perante toda a comunidade regional e todos quantos nos visitarem.
Para além das famílias dos intervenientes, comunidade educativa da
DRE/DSEAM, comunicação social e todo o público, agradecemos também
aos nossos parceiros, dos quais se destacam:
Câmaras Municipais do Funchal; Câmara de Lobos; Ribeira Brava; Ponta do
Sol; Santana; São Vicente; Porto Moniz; Machico e Santa Cruz.
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Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira
Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste
Centro das Artes – Casa das Mudas
Academia de Línguas da Madeira
Jornal da Madeira
Moviflor
Antena 1
RTP Madeira
Revistas SABER e FIESTA
Agência de Viagens TRAVEL MY WAY
Teatro Experimental do Funchal
FunchalDiesel
Sendo que todos os eventos que estão planificados para o presente ano
merecem a maior atenção, na ausência de espaço para os enumerar a todos
destacamos os seguintes:
17 de Março – Final do Concurso Jovens Artísticas (teatro Municipal Baltazar
Dias)
17 a 23 de junho – Semana Regional das Artes (Avenida Arriaga / Centro de
Congressos da Madeira e Teatro Municipal Baltazar Dias)
6 de Abril - 2.º festival da Canção Infanto Juvenil da Madeira (Centro de
Congressos da Madeira)
6 de outubro – Concerto comemorativo dos 100 anos do porto do Funchal
(Praça da Autonomia)
(data e local a definir) - Concerto de Natal
Atuações nas festas de Natal e fim do Ano 2013 (Avenida Arriaga)

