
DANÇA CONTEMPORÂNEA E INTRODUÇÃO ÀS 
DINÂMICAS ACROBÁTICAS COM HELENA HEYZER

Dias / Horário: segunda e quarta das 17h30 às 18h50
Valor da mensalidade: 1X por semana: R$170 / 
R$160 (alunos e ex-alunos FAV / EAV)
2X por semana: R$210 / R$180 (alunos e ex-alunos FAV / EAV)

Release do curso:
A oficina é um trabalho desenvolvido pela bailarina/professora Helena 
Heyzer a partir de sua pesquisa em Dança Contemporânea, Conscientização 
do Movimento e Técnicas Acrobáticas. 
A aula tem como foco principal a relação entre o aluno e o chão (entradas e 
saídas) utilizando padrões simples de movimento, a respiração, velocidade 
e liberação de energia por todo o corpo para ativar as conexões centro/
articulações, levando o corpo a mover-se de forma mais integral e eficiente.
Através da utilização do corpo como um todo nas sequências é possível que 
o aluno conecte as formas do movimento e as diferentes transformações 
de esforço e energia que o atravessam, potencializando e afirmando um 
estado de presença. 
A Dança Contemporânea também se conecta com os movimentos 
acrobáticos, servindo de base para a realização de dinâmicas individuais e 
em grupo, como o uso de movimentos de paradas sobre as mãos, rolamentos, 
relação peso/contrapeso, desequilíbrios e exercícios que possibilitam o 
desenvolvimento da confiança e a relação entre o grupo e o espaço.
Com base no vocabulário desenvolvido em aula, os afetos e sua fisicalidade 
serão abordados em exercícios de improvisação. Sendo assim, o objetivo 
da oficina é que, apoiado em um trabalho físico, sensível e integral do 
corpo, o indivíduo encontre novos territórios potentes de expressão em 
seu corpo na dança.
Público alvo: adultos e adolescentes
Número máximo de participantes: 16

CV breve da priofessora:
Helena Heyzer formou-se no curso técnico em Bailarino Contemporâneo 
da Escola Angel Vianna em 2011, e no curso profissionalizante em Artista 
de Circo (PROFAC) em 2014. Atualmente é graduanda da Faculdade Angel 
Vianna, bailarina da Banda-Bloco AGYTOÊ de Samba-Reggae. Além disso, 
treina diariamente, pesquisando através de técnicas de acrobacias de 
solo e dança contemporânea.Trabalhou com vários coreógrafos, entre 
eles: Ramiro Soñez, Miguel Robles, Alejandro Cervera, Oscar Aráiz, Luis 
Arrieta, Ana Andreia, Regina Miranda, Duda Maia, Esther Weitzman, 
Marcia Milhazes, Lourdes Bastos, Jair Moraes e Marina Martins.


