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São Paulo Companhia de Dança abre audições para a Temporada 2020 de                               

O Lago dos Cisnes  

Selecionados irão participar das apresentações de junho no Teatro Sérgio Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

Cena de O Lago dos Cisnes, de Mário Galizzi I Crédito: Sílvia Machado 

 

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD), corpo artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa 

do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa, está 

com inscrições abertas para a Temporada 2020 de O Lago dos Cisnes, obra criada por Mario Galizzi 

para a SPCD a partir de Marius Petipa (1818-1910) e Lev Ivanov (1834-1901). Os selecionados irão 

compor o elenco nas apresentações que acontecem ao longo do mês de junho no Teatro Sérgio 

Cardoso, em São Paulo/SP. 

 

Podem se inscrever bailarinos e bailarinas profissionais, maiores de 18 anos e com DRT já emitido.  O 

contrato de trabalho será por tempo determinado, em regime de CLT (20 de abril a 30 de junho). As 

inscrições devem ser feitas impreterivelmente até 10 de março de 2020. Importante: Os selecionados 

precisam ter disponibilidade para início imediato. 

 

Mais informações no site da Companhia: www.spcd.com.br.  

 

 

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA 

http://www.spcd.com.br/
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Direção Artística e Executiva | Inês Bogéa 

Criada em janeiro de 2008, a São Paulo Companhia de Dança (SPCD) é um corpo artístico da Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança 

e dirigida por Inês Bogéa, doutora em Artes, bailarina, documentarista e escritora. A São Paulo é uma 

Companhia de repertório, ou seja, realiza montagens de excelência artística, que incluem trabalhos 

dos séculos XIX, XX e XXI de grandes peças clássicas e modernas a obras contemporâneas, 

especialmente criadas por coreógrafos nacionais e internacionais. A difusão da dança, produção e 

circulação de espetáculos é o núcleo principal de seu trabalho. A SPCD apresenta espetáculos de dança 

no Estado de São Paulo, no Brasil e no exterior e é hoje considerada uma das mais importantes 

companhias de dança da América Latina pela crítica especializada. Desde sua criação, já foi assistida 

por um público superior a 732 mil pessoas em 17 diferentes países, passando por mais 142 cidades 

em cerca de 960 apresentações. Desde sua criação, a Companhia já acumulou mais de 30 prêmios 

nacionais e internacionais. Além da Difusão e Circulação de Espetáculos, a SPCD tem mais duas 

vertentes de ação: os Programas Educativos e de Sensibilização de Plateia e Registro e Memória da 

Dança. 

 

INÊS BOGÉA - Direção Artística e Executiva | Inês Bogéa é doutora em Artes (Unicamp, 2007), bailarina, 

documentarista, escritora, professora no curso de especialização Arte na Educação: Teoria e Prática da 

Universidade de São Paulo (USP) e autora do “Por Dentro da Dança” com a São Paulo Companhia de Dança 

na Rádio CBN. De 1989 a 2001, foi bailarina do Grupo Corpo (Belo Horizonte). Foi crítica de dança da Folha 

de S. Paulo de 2001 a 2007. É autora de diversos livros infantis e organizadora de vários livros. Na área de 

arte-educação foi consultora da Escola de Teatro e Dança Fafi (2003-2004) e consultora do Programa 

Fábricas de Cultura da Secretaria de Cultura do Estado (2007-2008). É autora de mais de quarenta 

documentários sobre dança. 

 

Este release está disponível para download no site da SPCD em www.spcd.com.br em Comunicação | 

Releases. 

 

Para entrevistas ou mais informações  

São Paulo Companhia de Dança  

Laís Colombini – Assessora de Comunicação | lais.colombini@spcd.com.br    

(11) 3224-1380 (R.345) 

 

Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo – Assessoria de Imprensa 

Stephanie Gomes | stgomes@sp.gov.br | (11) 3339-8243 

mailto:lais.colombini@spcd.com.br
mailto:stgomes@sp.gov.br

