Com inscrições abertas, Girls Rock Camp Porto Alegre confirma a
última edição do festival Vênus em Fúria antes de realizar o projeto
Festival Vênus em Fúria acontece no dia 11 de dezembro, a partir das 16h no
Ocidente.
Lineup conta com bandas como LauraL, Mess e Skia.
A primeira edição do Girls Rock Camp Porto Alegre já tem dia para começar.
Entre os dias 23 e 28 de janeiro, 30 meninas entre 7 e 17 anos se reunirão para
formar cinco bandas. Nenhuma delas precisa ter conhecimento de música ou
possuir um instrumento. As inscrições, que podem ser feitas pelo site
www.grcportoalegre.com, estão abertas e ainda existem vagas gratuitas
destinadas a estudantes matriculadas na rede pública
Girls Rock Camp Porto Alegre é um projeto colaborativo para empoderar
meninas por meio da música. Uma das principais fontes de recursos para sua
realização é o Festival Vênus em Fúria, que chega a sua quarta e última edição
antes do Camp, que acontecerá em janeiro.
Conhecido por revelar e reunir grupos formados por mulheres ou com elas em
sua composição, o Vênus em Fúria IV apresenta desta vez as bandas Duda Rocha,
Fulana Punk, LauraL, Medula, Mess, Skia e Voluntárias.
O Festival vai acontecer no Bar Ocidente no domingo, dia 11 de dezembro, entre
16h e 0h. As Djs Maria Joana e Júlia Barth também já confirmaram presença.

As Bandas
Duda Rocha, com mais de dez anos de experiências nos palcos, a cantora
investe na carreira solo e apresenta ao público músicas cheias de riffs e um vocal
poderoso, sua marca essencial.
Fulana Punk, uma mistura de Garage rock, grunge e punk 60´s influenciada por
Nirvana, Pixies, Stooges, Replicantes e outras bandas.
LauraL, Laura Leiner é uma artista de formação multidisciplinar que vive na
Alemanha desde 2009, onde lançou seu terceiro álbum com a banda
experimental Músicas Intermináveis para Viagens.
Medula, um grupo de Porto Alegre que cria a partir de diferentes aspectos do
sonoro, inserido nas atividades do Grupo de Pesquisa em Criação Sonora da
UFRGS e Grupo de Pesquisa em Estudos de Gênero, Corpo e Música da mesma
universidade.
Mess, separada desde 2011, a banda programou um reencontro especialmente
para apoiar o Girls Rock Camp Porto Alegre. Maria Elvira e os Suprassumos do
Swing é uma banda autoral de rock elegante, simples e direto.
Skia, projeto de música e poesia.
Voluntárias, banda formada por grupo de voluntárias do Girls Rock Camp.
O QUÊ: Festival Vênus em Fúria IV
QUANDO: Domingo, 11 de dezembro, das 16h às 0h.
ONDE: Bar Ocidente. Rua João Telles, esquina com a Avenida Osvaldo Aranha.
POA/RS.
QUANTO:
Primeiro lote: R$ 10,00

Segundo lote: R$ 15,00
Na hora: R$ 20,00
INFORMAÇÕES: grcportoalegre@gmail.com
INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA: Maria Luiza Sacknies (51 9135 4872 msacknies@gmail.com).

GIRLS ROCK CAMP
Girls Rock Camp surgiu em Portland nos Estados Unidos em 2001 para ajudar
meninas a fortalecer sua autoestima por meio de um programa com oficinas de
educação musical, performance e empoderamento, desenvolvendo modelos de
conduta positivos, espírito de colaboração e liderança. Até hoje, já foram
realizadas dezenas de edições nos Estados Unidos, Europa e América Latina. A
primeira edição brasileira aconteceu em Sorocaba/SP em 2013. Porto Alegre será
a segunda cidade brasileira a contar com o projeto em janeiro de 2017.
GIRLS ROCK CAMP PORTO ALEGRE
A atividade acontecerá em janeiro de 2017 e reunirá 30 meninas com idades
entre 7 e 17 anos. Durante uma semana, no período das férias escolares, as
garotas aprenderão a tocar um instrumento e formarão uma banda com
composição própria. A atividade inclui ainda um show para os pais, familiares,
amigos e toda a comunidade.
Tudo isso em meio a atividades de fortalecimento de autoestima, desinibição,
trabalho em grupo e oficinas que desconstroem o ambiente competitivo e
incentivam a cooperação entre as mulheres, pois afinal JUNTAS SOMOS MAIS
FORTES!
As inscrições para o Girls Rock Camp Porto Alegre abrirão no segundo semestre.

SAIBA QUEM É A EQUIPE EXECUTIVA DO GIRLS ROCK CAMP PORTO ALEGRE
É um grupo formado por artistas e produtoras que vivem na capital gaúcha e
que se reuniu para realizar o Girls Rock Camp Porto Alegre. Todo o trabalho

por elas realizado é voluntário e cooperativo, com atividades que buscam
mobilizar a comunidade e arrecadar fundos para o para o projeto.

Desirée Marantes, violinista, guitarrista, baixista e cantora. É produtora, instrutora
de música.
Isadora Nocchi Martins, guitarrista, compositora e professora de música.
Estudante de Música Popular na UFRGS. Membra da coletiva Medula de
experimentação sonora.
Joana Ceccato, vocalista e compositora. Produtora e locutora da MTV nos anos
2000, também atua em comerciais, institucionais e documentários.
Julia Barth, Licenciada em História/UFRGS e em Cinema pela PUCRS. Atriz,
cineasta e vocalista dos Replicantes.
Letícia Rodrigues, Fisioterapeuta e PhD em Neurociências. Professora
universitária, baixista e baterista.
Liege Milk, Baixista, baterista e instrutora em educação musical. Formada em
Artes Visuais/Ulbra.
Lisi Zilz, Produtora de eventos, festas e bandas desde 1998.
Maria Luiza Sacknies, Jornalista, mestre em comunicação. Gestora de projetos de
comunicação especializada em marketing cultural.
Mari Martinez, Jornalista pela PUCRS, com especialização em design gráfico, é
também gestora cultural.
Simone Paixão de Oliveira, Professora de história, advogada, pesquisadora e
integrante do corpo de baile do asilo Arkhan.

