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Data: 01 mar 2013

Assunto: Carta convite para Naiara Gonçalves de Almeida e sua equipe (mais 3 membros) para ministrar
oficinas de cultura e língua brasileiras no “Centar Brazilske Kulture” entre os meses de junho e agosto
de 2013

A quem interessar possa,

O “Centar Brazilske Kulture” gostaria de convidar a cantora e compositora Naiara
Gonçalves de Almeida e sua equipe para participar dos eventos realizados pelo Centro Cultural.

O Centro Cultural realiza na cidade de Belgrado, Sérvia, várias atividades de promoção da cultura
brasileira como aulas regulares de capoeira, língua português, de samba no pé, percussão pro samba.
Atendemos em média 300 alunos por mês e promovemos em torno de 3 eventos por ano. Contamos
com apoio da companhia a[erea Air France, da marca de roupas San George, locadora de transportes
Vip Rent a car, resturante Kosava, British School para manutenção do nosso centro.

Eventos realizados no centro:
- Primeira semana da cultura Brasileira em novembro de 2009,
- Segunda semana da cultura Brasileira em novembro de 2011
(www.semanadaculturabrasileira.com)

Diante do exposto e sabendo que:
Naiara é formada em Letras Português pela Universidade de Brasília,
- participou durante vários anos do projeto de dança de salão “Jogo da Dança”,
- a mais de 4 anos acompanha um grande sanfoneiro da cidade;

João Peçanha é mestrando em música brasileira pela Universidade de Brasília,
- e é violonista e cavaquinista de música brasileira;

Raildo Pereira é formado em saxofone pela Escola de Música de Brasília;
- e tem anos de experiência na condução de Big Bands e orquestras com foco na música brasileira



E que Fernanda Cunha é jornalista formada pela Universidade Federal da Paraíba,
- que a alguns anos trabalha como assessora de imprensa de cultura;
- e tem como objetivo promover uma interação entre a mídia Brasileira e a mídia Sérvia durante esses
três meses de trabalho (que culminarão com o lançamento do CD autoral da cantora em agosto no
festival “Dani Brazila”)

E ao tomar conhecimento da possibilidade da cantora passar 3 meses na cidade de Novi Sad (cidade que
fica a uma hora de Belgrado), extendemos o convite e destacamos nosso extremo interesse em receber
esse trabalho em nossas dependências, propondo que uma vez por semana Naiara e sua equipe venham
a Belgrado oferecer a oficina.

Conhecemos a cantora Naiara Lira e seus músicos por ocasião do III Festival “Dani Brazila” que
aconteceu na cidade de Novi Sad no ano de 2012. Ficamos bastante impressionados com o trabalho da
cantora e considerando a repercussão que seu trabalho teve no meio dos sérvios amantes da cultura
brasileira, acreditamos que a consolidação dessa parceria seria de extrema valia para nosso Centro de
Cultura.

No caso de haver perguntas, por favor não hesite em nos contatar.
Sinceramente,
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