
# CONTEMPORÂNEO • LINGUAGEM CIA DEBORAH COLKER 
3ª/5ª 19 > 20h Nelson Pacheco
2ª/4ª 19 > 20h Jaime Bernardes

Uma das maiores cias de dança do mundo, a Cia de Dança Deborah Colker, em 2005 criou no Rio de Janeiro, o 
Centro de Movimento Deborah Colker, uma escola que oferece cursos de diversas técnicas de dança e movimento 
para pessoas de todas as idades e níveis.

A escola tem como tradição oferecer em seu calendário anual, cursos especiais. Como carro-chefe criamos o curso 
“Contemporâneo - Linguagem da Cia de Dança Deborah Colker” ministrado por bailarinos escolhidos pela Deborah 
para compartilharem uma linguagem muito própria da sua Cia. O foco é apresentar aos alunos frases coreográficas 
dos 10 espetáculos que compõem o repertório da Cia. 

• Não há exigência técnica para participação. O importante é o aluno ter algum conhecimento prévio em dança. 
• O curso será realizado on-line pelo Zoom. O conteúdo das aulas foi adaptado para espaços limitados.
• Pessoas de todo o mundo, que falam português, podem participar.
• Limite de participantes: 20
• Certificado digital oferecido ao final do curso

MÓDULO 1: 15 de junho a 31 de julho

Investimento para o curso:
14 aulas - 2ª/4ª ou 3ª/5ª - $280
28 aulas - 2ª/3ª/4ª/5ª - $490

SOBRE OS PROFESSORES:

JAIME BERNARDES
Desde 2006, ou seja, há 14 anos é bailarino da Cia de Dança Deborah Colker, dançou TODOS os espetáculos da Cia e 
participou da criação de Dínamo, Cruel, Tatyana, Belle e Cão Sem Plumas. Desde 2016 leciona CONTEMPORÂNEO 
no Centro de Movimento Deborah Colker. 

Iniciou seus estudos em Ballet, Dança Moderna, Jazz e Contemporâneo em 2000 no Centro de Dança Rio. Dançou 
com a Cia Jovem de Ballet e com a Cisne Negro Cia de Dança antes de ingressar na Cia Deborah Colker.

NELSON PACHECO
Ingressou na Cia de Dança Deborah Colker em 2012, onde dançou por 5 anos os espetáculos Mix, Tatyana, Velox e 
Nó, além de participar da criação e dançar o espetáculo Belle.

Dançou em grandes cias de dança nacionais como Cisne Negro, São Paulo  e Focus. Participou do musical “Rock in 
Rio Now” em Lisboa.

Desde 2018 é professor exclusivo do Centro de Movimento Deborah Colker, onde a convite da Deborah, exerce o 
trabalho de continuidade da técnica e estilo da Cia.

CURSO ESPECIAL
ON-LINE 2020 


