Canta Invento
Vivência e oficina

Uma experiência em torno da composição de letra e música

Esta atividade prevê a realização de exercícios lúdicos com crianças e
pré-adolescentes, misturados a momentos de “apreciação musical”, através
dos quais o oficineiro conduz a criação coletiva de uma canção. Na parte final
da atividade, canta-se e registra-se o áudio desta canção, para ser
disponibilizada a todos os participantes, que serão de fato coautores da
mesma.
A proposta é compor uma canção por encontro. No
caso de realizar-se mais de um encontro, pode-se programar
diferentes estilos ou ritmos, temáticas e até mesmo
procedimentos outros, como escrever uma canção que
”responda” ou ”continue” a(s) que foi(foram) feita(s) antes,
como que pensando em um álbum.
Duração: 3 a 4 horas por encontro.
Idade: é possível trabalhar desde os 6 até os 12 anos,
devendo apenas haver separação em grupos adequados por
faixa etária.
De 1 a 15 participantes.

Compor ou escrever uma canção pode
parecer muito difícil ou até impossível, mas não é
assim. Principalmente para os mais jovens.

Nesta vivência/oficina, colocam-se as crianças em
contato com um processo de escrever uma canção através de
atividades lúdicas, de modo que elas possam ter uma experiência
de compor e, quem sabe, também aprender alguns procedimentos
de composição.

Luciano Antonio Carvalho trabalha compondo canções, utilizando e pesquisando
diversos procedimentos de composição, alcançando resultados diferentes e para muitas
finalidades. Nos últimos anos, ele tem escrito muitas canções para teatro (adulto, infantil e de
rua) e também intervenções. Com o Núcleo Reinventachão, ele faz muitas músicas que servem
para jogos com o público em uma relação criativa, como nas intervenções “Quintal de estar” e
“Abracadabra, isto é um quintal!”. A vivência/oficina “Canta Invento” também aproveita sua
longa experiência como professor e como preparador/diretor musical em inúmeros processos de
montagens e pesquisas teatrais.

Link para ouvir algumas músicas de Luciano Antonio
Carvalho:
https://www.lucianoantoniocarvalho.com.br/ouvir-e-tocar
Links de trabalhos do Núcleo Reinventachão:

Links de outros trabalhos, entre teatro e intervenções, que
contam com músicas compostas ou arranjadas por Luciano
sozinho, ou coletivamente mas sob sua direção:

“Abracadabra, isto é um quintal”:

“Malazarte em toda parte”, do Teatro por um triz:

https://www.youtube.com/watch?v=x1S1sAz7qHo

Intervenção “Quintal de estar”.
https://www.youtube.com/watch?v=lFzmEa4Bz6M

https://www.youtube.com/watch?v=eWr3_8p6DPM

Processo de criação de “O avarento” e “Águas de lavar”, com
Teatro de la plaza e Teatro por um triz:
https://www.youtube.com/watch?v=WtGvKFDxGu8

Trechos de “Comigo meu umbigo”, do Núcleo Girândola:
https://www.youtube.com/watch?v=JdGM9aMAdQk

Cena de “Comigo meu umbigo”, do Núcleo Girândola:
https://www.youtube.com/watch?v=oVI9js6xPC8

Intervenção “Rua de rimas”, com o Núcleo Girândola.
https://www.youtube.com/watch?v=8mEc7Qe_Yu8

Intervenção do Coletivo Território B na ocupação Maria Bonita.
https://www.youtube.com/watch?v=E-M9EDu7kyY

Intervenção “Território de linhas”, com o Coletivo Território B.
https://www.youtube.com/watch?v=O9tWHVe-FhI

Teaser da peça “Banalidade”, do Coletivo Território B.
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https://www.youtube.com/watch?v=O6LXK_rdXa8

Teaser da peça “Os tr3s porcos”, d’A Próxima Companhia”.
Sobre “Sobre concreto sonho”, do Forte casa teatro.
https://www.youtube.com/watch?v=zyUx5uXCH58

