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Em sua 12ª edição, o ' DANÇA PARÁ 2003' acontece no período de 01 a 10/10/03 e
traz a 'Belém, Capital Brasileira da Dança', renomadas Cias. de Dança e experientes
profissionais, socializando assim, informações da dança na atualidade, sua linguagem
técnica e experiências práticas, e teóricas, objetivando o aprimoramento artístico,
estimulando o participante ao desenvolvimento sócio-educativo tendo em vista o
intercâmbio profissional efetivo.
Mantendo-se como um dos mais importantes eventos de dança do país, o "DANÇA
PARÁ 2003" é uma realização do Serviço Social da Industria/ SESI - Departamento
Regional do Pará em parceria com a Cia. de Arte produções, sendo reconhecido e
cadastrado pela Fundação Nacional da Arte / FUNARTE. Órgão vinculado ao
Ministério da cultura e conta com o apoio do governo do Estado do Pará, Prefeitura
Municipal de Belém e empresariado local.
O Dança Pará 2002 foi sucesso absoluto com a participação de 1.260 bailarinos de 84
Cias. de Dança, 725 coreografias e um público de aproximadamente 30 mil pessoas, na
programação diversificada que o evento ofereceu, entre oficinas, palestras, fórum de
debate, video-dança, mostra de dança, concurso de dança , circuito de dança nas
empresas e espaço sócio-cultural entre outros. ( reprodução de trecho autorizada pela
organização do evento).
Eu, Málika, tenho certeza que em 2003 o sucesso será ainda maior e me sinto muito
honrada e agradecida por poder estar participando dessa verdadeira manifestação
artística de cidadania.
Maurício Quintairos, Professor, Coreógrafo e Coordenador do "Dança Pará 2003"
declarou, muito sábiamente que:-" Olhando para trás, é possível enumerar vantagens e
listar conquistas de um evento que amplia-se cada vez mais, tornando-se respeitado e
principalmente com credibilidade; acreditamos, que o mais importante neste processo
de crescimento é aprender a ser solidário, virtude que nos enaltece e nos fortalece como
verdadeiros cidadãos."
Resolvi, fazer um artigo a respeito desse evento, para todos nós profissionais da Dança,
sabermos os movimentos que se realizam em todos os rincões do País a respeito da
Dança e da Dança do Ventre em específico.
Na volta conto as novidades! .

