
AgAmA-Fo – dAnçA e criAção entre 
o AncestrAl e o contemporâneo 

com  AnAni sAnouvi

período: a partir de 8 janeiro.
dias / Horário:  segunda (15h às 17h)

Valor da mensalidade:
r$ 190,00 

Release do curso:
no togo, oeste da África, de onde vim, a dança desperta: trata-se de estar 
presente no presente através da compreensão de uma conexão profunda de 
nosso corpo e mente com o som, o outro, o espaço. o método Agama-Fo – de 
criação em dança – consiste num conjunto de diferentes práticas desenvolvidas 
a partir de conhecimentos, especificidades e essências provenientes de diversas 
danças matrimoniais Africanas em seu entrecruzamento com a dança e a arte 
contemporânea. o curso propõe através deste conjunto de saberes ir além do 
movimento para encontrar a energia e atitudes que levam ao dançar. tomando 
a dança como porta de entrada para processos de alargamento de nossa 
sensorialidade e percepção, cada aula é um momento para descobrirmos algo 
novo. neste curso em particular vamos:
Desenvolver jogos de exploração físico-rítmica a fim de promover a descoberta 
de nossos ritmos e dinâmicas próprias;
Explorar essências de movimentos e posturas de linguagens de danças ancestrais 
como ferramentas de criação, autoconhecimento e consciência do movimento;
realizar improvisações altamente estruturadas, experimentando a liberdade 
dentro da disciplina;
conhecer dimensões sócio-histórico-culturais da dança, música e estética 
africanas de ontem e hoje;
Melhorar a coordenação motora, capacidade polirrítmica, flexibilidade e 
mobilidade da coluna vertebral. Aumento dos níveis de energia e resistência 
muscular assim como correção da postura.

Público-Alvo:
Aberto a profissionais, estudantes e amadores da dança de qualquer idade
número máximo de participantes: 30

CV breve do professor:
o coreografo e dançarino Anani sanouvi é um representante da nova geração 
da dança contemporânea africana reconhecido e premiado internacionalmente. 
Além de suas criações autorais, sanouvi tem colaborado com artistas do calibre 
de Peter Sellars e Anne Teresa de Keersmaker, e lecionado oficinas e seminários 
para amadores e profissionais em diversas Instituições e companhias de dança 
e teatro de vários países.


