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Doutores RiSonhos apresentam novidades para 2022
Completando 10 anos de atuação, diversas ações fazem parte
do calendário do grupo neste ano
Está no ar o projeto dos Doutores
RiSonhos para 2022 - Palhaçaria como
ferramenta de humanização hospitalar. E
além das já tradicionais visitas ao Hospital
Regional do Oeste e Hospital da Criança, o
grupo apresenta diversas novidades.
Com novas integrantes, o grupo recebe
as palhaças Tetê (Nívia Moro); Miúda
(Indiamara Sutili) e Kirina (Amanda Stumm),
que se somam à Magnólia (Gabrielle
Heinz), que já fazia parte da equipe.
“Os Doutores RiSonhos mantêm o seu
propósito essencial de levar arte e afeto
para os ambientes hospitalares e de
fomentar
a
palhaçaria
na
região,
apresentando também outras ações
voltadas para a comunidade”, destaca a
Diretora Artística e Coordenadora Geral do
projeto, Michelle Silveira da Silva.
O planejamento e pré-produção do
projeto já estão em andamento há meses,
mas durante todo o ano, haverá atividades
como o Workshop "Uma injeção de
humor", direcionado para as equipes dos
hospitais, e a Oficina online #foradacaixa,
com Andreza de Nóbrega, que abordará a
acessibilidade criativa para a comunidade.
Além disso, serão disponibilizadas vagas
para as Oficinas de Formação continuada
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em Palhaçaria no hospital e Iniciação à
Palhaçaria, ambas para a comunidade.
Estão previstos ainda treinamento das
palhaças e capacitação de libras e
audiodescrição para a equipe dos Doutores
e um evento voltado aos professores da rede
pública de ensino, o "Círculo Criativo".
É claro que o tradicional Cortejo
Natalino nos hospitais não poderia ficar de
fora da programação, assim como inúmeras
ações de contrapartida que serão
realizadas ao longo do ano.
Doutores RiSonhos
Transformar o ambiente hospitalar,
ressignificando-o, colaborando para o
bem-estar dos pacientes e gerando
conexões reais e empáticas entre os
envolvidos. Esse é o objetivo dos Doutores
RiSonhos, artistas que escolheram o hospital
como palco para sua atuação na palhaçaria.
O projeto "Doutores RiSonhos Palhaçaria como ferramenta de humanização
hospitalar - PRONAC 20387", é executado
com recursos do Governo Federal por meio
da Lei Nacional de Incentivo à Cultura. Os
patrocinadores neste ano são: Expresso São
Miguel, Foz do Chapecó, Vetanco e Acasel.
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Novas integrantes 2022
O novo projeto dos Doutores RiSonhos apresenta carinhas novas
e carinhas já conhecidas. Em breve saberemos mais sobre elas!
Acompanhem as novidades nas redes dos Doutores! <3

Gabrielle Heinz Palhaça Magnólia

Indiamara Sutili Palhaça Miúda

Nivia Moro Palhaça Tetê

Amanda Stumm Palhaça Kirina

Deise B. de Oliveira Palhaça Margarida

Michelle Silveira da Silva Palhaça Barrica
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Março
Em março iniciamos os trabalhos de
organização e planejamento do
projeto 2022. O mês de março foi
de pré-produção do projeto,
contratações,
montagem
de
cronograma,
contato
com
fornecedores e parceiros, confecção
de figurinos e acessórios, e muito
mais! Tudo para preparar um
projeto
fresquinho
cheio
de
novidades!

Abril e Maio
Em
abril
iniciamos
nossos
treinamentos com a equipe para
entrarmos em campo com muita
garra e alegria!
Também iniciamos nossas visitas ao
Hospital da Criança e Hospital
Regional do Oeste e no mês de
maio seguimos com as visitas.
Confira alguns registros de visitas e
treinamentos na próxima página!
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Em 2022, teremos:
É claro que, em 2022, a gente vai seguir com o nosso propósito
de levar arte e afeto para os ambientes hospitalares. E as visitas
já estão acontecendo, no Hospital da Criança e no Hospital
Regional do Oeste, com novidades e surpresas que logo logo
vocês vão saber mais. Confiram uma prévia do que vai rolar
ainda esse ano:
• Visitas de palhaças ao HC e HRO;
• Workshop "Um injeção de humor” para as equipes dos hospitais;
• Oficina #foradacaixa
Acessibilidade criativa com Andreza de Nóbrega (on-line) para a
comunidade;
• Treinamento das palhaças;
• Treinamento de libras e áudiodescrição para a equipe;
• Oficina de Formação continuada em Palhaçaria no hospital;
• Evento " Círculo criativo" para professores da rede pública de ensino;
• Cortejo Natalino nos hospitais;
• Oficina de Iniciação a palhaçaria para a comunidade;
• Inúmeras ações de contrapartida.
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PROMOVE:

OFICINA

FORA DA CAIXA TURBINADA

Acessibilidade Criativa para Projetos Culturais
01 e 02 de junho
das 19h às 22h

MINISTRANTE:

Andreza Nóbrega

Plataforma Google Meet

(VouSer Acessibilidade
@vouseracessibilidade)

Período de inscrição:
19 a 29 de maio

Convidados:
Milton Carvalho e Letícia Lima.

INSCRIÇÕES: https://bit.ly/oficinaforadacaixa
A oficina tem como objetivo inspirar e desenvolver estratégias criativas
e artísticas de acessibilidade para projetos culturais alinhados aos
fundamentos técnicos da área. Inicialmente, serão apresentados os
fundamentos da acessibilidade comunicacional, do Desenho Universal e
dos princípios da acessibilidade criativa e artística. Em seguida, será
construída uma demonstração de proposta acessível para um projeto
cultural imaginário. As aulas serão conduzidas mesclando a teoria a
prática, através de relato de experiências.
Público-alvo: artistas, produtores, gestores culturais, arte-educadores,
profissionais da acessibilidade e interessados em geral.
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Acompanhe a gente
em nossas redes sociais!

@doutoresrisonhos (facebook)
@doutoresrisonhos (instagram)
doutoresrisonhos@gmail.com
doutoresrisonhos.com
doutoresrisonhos.blogspot.com

PATRO C I N A D O R E S

APOIADORES

R E A L I Z A Ç Ã O

