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Angra do HeroísmoMuseu

Dança Oriental no Museu de Angra do Heroísmo

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO promo-
ve no próximo sábado, 30 de agosto, mais 
uma sessão da atividade Outras Músicas/
Outras Danças, desta vez dedicada à Dan-
ça Oriental. Realizada no âmbito da dinami-
zação da exposição Do Mar e da Terra… 
uma história no Atlântico, a iniciativa inte-
gra um workshop de dança oriental coorde-
nado pela professora Telma Nurr, a decor-
rer das 14h00 às 17h30, no auditório/bar do 
Museu de Angra do Heroísmo e o espetácu-
lo Segredos do Médio Oriente, que terá lu-
gar no coro da Igreja de Nossa Senhora da 
Guia, pelas 21h30, protagonizado também 
pela bailarina Telma Nurr.

Estas atividades têm como parceiros o 
Grupo Susiarte e a Loja Expert, estando o 
serviço de bar a cargo do Snackbar O Cris-
tóvão e da Casa do Jardim.

Licenciada em dança na FMH-Lisboa, 
com extensão da Licenciatura na Universi-
dade Federal de Pernambuco-Recife-Brasil, 
Telma Nurr é professora de dança há nove 
anos, lecionando além de Dança Oriental, 
Dança Criativa, Tribal Fusion, Fusões Con-
temporâneas e World Dance Fusions. Ven-
ceu o 2.º Festival de Dança Oriental de 
Lisboa, em 2005. Participou já em vários 
festivais internacionais na Europa e no Bra-
sil, tendo sido uma das representantes de 
Portugal no Projeto da UNESCO – Let’s 
Dance Together, em Itália. É criadora do 
estilo Fusão Luso-Árabe e vice-presidente 
da Associação Nacional de Dança Oriental 
de que é fundadora, sendo o seu trabalho 
como bailarina de Dança Oriental reconheci-
do pela embaixada da Turquia por respeitar 
a ética da Dança.

As inscrições para o 
workshop de dança 
oriental, abertas até 29 
de agosto, devem ser 
feitas através do mail 
museu.angra.agenda@
azores.gov.pt ou do 
telefone 295 240 800, 
podendo participar 
também crianças a partir 
dos 9 anos. A frequência 
no workshop tem um 
custo de 10 euros por 
pessoa e o preço de 
entrada no espetáculo é 
5 euros.
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