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Atividade é uma promoção do Sesc Mais Leitura com
o apoio do projeto Jornada em Movimento da UPF

Nascido no Japão, o Haicai é um
tipo de poesia com apenas três
versos, que capta um instante do
aqui e agora. E com a ajuda do
escritor Ricardo Silvestrin, a
técnica será apresentada aos
estudantes passo-fundenses na
Oficina de Haicai. Promovida pelo
Sesc Mais Leitura, com o apoio do
projeto Jornada em Movimento,
das Jornadas Literárias da
Universidade de Passo Fundo

(UPF), a atividade ocorre nos dias 25 e 26 de março, com sessões nos
turnos da manhã e tarde, no Teatro do Sesc.
Nas oficinas, os estudantes irão situar o haicai dentro da poesia, explorar
suas diferenças e conhecer um pouco da produção japonesa e brasileira.
Ao final, haverá um exercício criativo. A oficina também deve ocorrer em
escolas do município que ainda serão definidas. As instituições que
quiserem participar devem entrar em contato pelo telefone (54) 3313-4318.

Escritor é presença constante nas jornadas
literárias

Crédito: ARQUIVO UPF

Palavras-chave: Haicai Poesia

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
ON | 

11/03/2020 - 08:00
Passo Fundo em
busca da primeira
vitória

11/03/2020 - 08:00
Governo quer mais 5
mil médicos para
combate ao novo
coronavírus

11/03/2020 - 07:00
Professora é agredida
por mãe de estudante

11/03/2020 - 07:00
Desvios na avenida
Brasil seguem nesta
quarta-feira (11)

11/03/2020 - 07:00
Passo Fundo recebe
escritor Ricardo
Silvestrin para Oficina
de Haicai

11/03/2020 - 07:00
Itália em quarentena

11/03/2020 - 07:00
Cotrijal lidera ação
para cobrar medidas
de apoio aos
produtores

11/03/2020 - 07:00
60 casais participam
do Curso de
Orientação à
Gestantes do HSVP

11/03/2020 - 07:00
Inscrições para curso
preparatório do Enem
começam hoje

11/03/2020 - 07:00
Embrapa Trigo realiza
Dia de Campo na
próxima semana
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