“Como é bonito ver meu Mestre jogar!”
Encontro de Capoeira Angola no “Centro Cultural Cazuá” – Bremen –
Alemanha
26 – 29 Outubro 2017
Convidados especiais

Mestre Marrom
Mestre Perna
Contra-Mestre Fubuia
Contra-Mestre Kenneth
Contra-Mestre Forró
Professor Bom Baiano
Murah Soares (Mestre de dança afro-brasileira)
Informações úteis
Data:

26 de outubro 2017 (14 horas) - 29 de outubro 2017 (18 horas)

Endereço:

Centro Cultural Cazuá – Ladestraße 1 – 28197 Bremen – Alemanha

Acomodação:

Jugend- Freizeitheim Walle (Centro de juventude Walle) – Waller
Heerstraße 229 – 28219 Bremen. No centro de juventude tem muitos
lugares para dormir, porém todos devem trazer sem falta saco de
dormir e colchão. Tem banheiros e chuveiros.

Alimentação:

Oferecemos café da manhã (incluído). Também preparamos jantar
fresco e delicioso (vegetariano e não vegetariano). Em Walle tem
vários supermercados nos arredores (10 minutos a pé).

Organização:

A partir da quinta-feira informaremos os horários das aulas.
Iniciaremos todas manhãs com aula de dança afro-brasileira. Os
treinos serão realizados simultaneamente no Cazuá e em Walle, a
roda sempre será realizada no Cazuá. A festa será realizada em Walle
num lugar específico para festas.

Cadastro:

Quinta-feira estaremos no Cazuá a partir das 12hs para fazer o
cadastro, a primeira aula comecera as 14hs. Depois das 20:30hs por
favor ir diretamente para Walle.

Tabela de preços:

4 dias
3 dias
2 dias1
1 dia: 5°feira
1 dia: 6° feira & domingo
1 dia: sábado
1

Preço normal

Preço para reserva antecipada
/ Irmãos Guerreiros

85
80
70
30
35
40

80
75
70
30
35
40

Se chegar para participar na roda no día antérior :+ 5€

Inscrição:

Oferecemos um preço especial para todos aqueles que querem
reservar e pagar antes do 01 de Outubro de 2017. Como faço para
fazer a inscrição? Por favor, envie um email com seu nome completo e
os dias que você quer participar (info[at]capoeira-angola-bremen.de),
em seguida favor transferir o dinheiro para a nossa conta.
Beneficiário:
Banco:
IBAN:
BIC:
Assunto:

Perguntas
freqüentes:

Centro Cultural Cazuá e.V.
GLS Gemeinschaftsbank eG
DE77 4306 0967 2047 2275 00
GENODEM1GLS
Workshop October + n° dias

Posso ficar em Bremen antes ou depois do evento?
Tenho dúvidas quanto a viagem e chegada em Bremen.
Sou iniciante, posso participar?
Para essas ou mais perguntas, pedimos que entrem em contato
antecipadamente.

Como chegar:

A parada de ônibus “Bahnhof Neustadt” está a 2 minutos a pé do
Cazuá. Veja no site https://www.bsag.de/de/auskunft.html os horários
e como chegar do aeroporto (duração do trajeto 20 minutos, inclui
troca de bonde para ônibus, tarifa 2,75€), ou da estação de trem
principal “Hauptbahnhof Bremen” (duração do trajeto 10 minutos, tarifa
2,75€).

Locomoção:

Os treinos aconteceram no Cazuá, mas também no Centro de
juventude em Walle. Quem estiver sem carro poderá usar o transporte
público.
Tipos de passagens:
- Passagem normal individual (mais de 3 paradas, você pode mudar
de bonde/ônibus para chegar no destino final): 2,75 €
- 4 passagens individuais:10 €
- Passagem diária de 1 a 5 pessoas: 7.90€ primeira pessoa + 2.60€
por pessoa adicional.
As passagens são vendidas em uma máquina no bonde ou no ônibus
com o motorista. Em paradas principais também existem maquinas do
lado de fora. Não precisa carimbar a passagem.

Contato:

E-mail: info[at]capoeira-angola-bremen.de, tentaremos responder o
mais rápido possível.

Sejam bem-vindos no Cazuá. Venham ver como é bonito ver o nosso Mestre Marrom jogar!
Mestre PERNA e alunos

