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Notizie fulmine

Os 700 anos da
morte de Dante Alighieri

Inscrições abertas 
para Dante on-line

Criança na I  Bravissimi  tem vez

Cine Caffè

Veja o calendário de abril

Italiano para cantores

Cul tura Italiana

Tanti Auguri 

Un timbro di 25 ANNI

Ciao! Este é o Boletim I Bravissimi, que estaremos 
enviando todo início de mês. A finalidade é a de informá-
los e a de ser um “elo” entre as diversas mídias da 
associação. Por isso, cada notícia aqui tem a opção de link. 
Godete! 

Os podcasts da I Bravissimi são veiculados pela web rádio, 
Alma Brasil, parceira da associação e também pelo Spotify. 
A I Bravissimi Cast traz novidades quinzenalmente. 
O poeta Dante Alighieri, fundador da língua Italiana e 
autor da Divina Comédia, é o assunto do podcast que 
mostraremos. 

O curso sobre Dante Alighieri e sua obra, -  totalmente 
virtual, gravado em quatro aulas, com interação e direito 
a certificado -, pode ser feito até 31 de dezembro deste 
ano. As inscrições já estão abertas e, ao se inscrever, o 
participante recebe um link. A partir daí faz a própria 
agenda e se delicia com o conteúdo passado com primazia 
pelo professor Rafael Sozzi.

A partir de maio, a I Bravissimi disponibiliza novas 
possibilidades de horários para turmas de cultura e 
língua italiana. O aprendizado de línguas nos primeiros 
anos escolares ajuda no desenvolvimento, nos favorece 
profissionalmente e nos transforma em cidadãos do 
mundo. Entre em contato com a direção da I Bravissimi 
pelo whatsapp que está no post acima e se informe sobre 
as aulas.

O Cine Caffè é uma das programações mais tradicionais 
da Associação I Bravissimi. O objetivo é a exibição de 
filmes italianos fora do circuito comercial. Nesta edição do 
Boletim, sugerimos o documentário “Alighieri Durante, 
detto Dante”, exibido em duas partes e que está em nosso 
canal do youtube. Assista ao primeiro episódio. 

A cultura italiana é muito rica. A série da I Bravisssimi 
no Instagram, “Artistas Italianos” mostra um pouco 
dessa cultura por meio de quem a produz ou a produziu. 
Francesca Caccini foi compositora, cantora, alaudista, 
poetisa e professora de música do início do período 
Barroco.

A Associação I Bravissimi está sempre inovando. O
curso “Italiano para cantores” vem suprir uma
lacuna, principalmente para aqueles que têm
interesse pelo “bel canto”. O curso é uma parceria
da I Bravissimi com o Studio Speck de Campinas,
dirigido pelo tenor e professor de canto Lucas
Speck.

A Associação Cultural I Bravissimi de Londrina completa 
24 anos em 2021. A data oficial é 8 de abril e, neste dia, 
também se iniciarão as festividades dos 25 anos da 
entidade, que vão até 2022.

O selo comemorativo dos 25 anos da Associação I 
Bravissimi será lançado neste dia 8 de abril. Ele será 
utilizado até 2022 em eventos, papelaria, vídeos, mídias 
digitais, entre outros, demarcando as ações das atividades 
dos 25 anos da associação. No próximo boletim, você 
conhecerá um pouco mais sobre a criação do “Selo I 
Bravissimi”. Aguarde!

Clique aqui!

Conf ira clicando aqui! 

Acesse o link e boa sessão! 

Clique e conheça mais. 

Informe-se mais clicando aqui. 

Clique e conheça a I Bravissimi. 
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