CORAL DOS ANJOS

Ficha técnica:
Produção executiva: Bem Cultural Produções Artísticas
Coordenador técnico: Danilo Henriques
Coordenadora geral e pedagoga: Catarina Maul
Fotografia e vídeo: André Berini

Banda de apoio fixa:
Dandara Claudino (voz e violino)
Tainara Claudino (voz e violino)
Daniel Reis Custódio (violino)
Edson Júnior (teclado)
Thainá Schuenquer (voz)

Apresentação:
A música, linguagem universal, tem o poder de igualar seres, criar possibilidades, transformar
realidades e promover a auto estima até naqueles que não possuem a mesma capacidade
intelectual e física da maioria.
Para comprovar isso, o Coral dos Anjos apresenta o projeto Música para Todos, porque todos os
seres, independente de sua diversidade, são capazes de mudar suas realidades através da música.
Formado por 24 participantes com alguma deficiência física, entre eles o autismo, síndrome de
Down, deficiência visual e auditiva, o projeto é mais que um coral, pois além de trabalhar técnicas
vocais dentro da possibilidade de seus membros, ainda faz um papel sócio-cultural transformador,
sendo para alguns de seus participantes o espaço de troca, de vida pública e para seus pais,
alento, pois aprendem a viver e conviver em grupo com suas dificuldades, independente do nível
de deficiência de seus filhos e tutelados.
A idealização e coordenação técnica do projeto fica a cargo de Danilo Henriques, que também
aprende diariamente em uma prática que nasceu tão natural quanto as potencialidades do seus
membros.
O projeto foi lançado em junho de 2012, quando Danilo Henriques, que já carregava ampla
experiência de musicalização com o seu público específico de especiais, viu o projeto onde atuava
ser interrompido por mudanças políticas. Utilizando-se de sua consciência cidadã, o mesmo viu o
quanto de prejuízo de qualidade de vida e emocional os membros poderiam sofrer caso não
tivessem mais o convívio no projeto. Por isso buscou espaço e realiza as aulas, por conta própria.
Durante dois anos, realizou inúmeros recitais e shows, porém, sem qualquer remuneração
financeira.

Algumas apresentações relevantes:
Projeto Brasil Musical
Projeto A Cor da Cultura
Desfile Cívico
Dia Internacional da Síndrome de Down
Consciência Ampla
Baile da Feliz Idade
Natal do INPAS
Natal de Luz
UERJ – Alunos e professores do curso de Educação Física
Senac Rio
Casa Emilien Lacay - Cruzada do Menor – RJ
Jornada Mundial da Juventude
Sesc Quitandinha
Palácio de Cristal

Melhores momentos:
Com um repertório voltado para a Música Popular Brasileira, o Coral tem, como objetivo, a
inclusão social, fortalecendo a autoestima de cada integrante, desenvolvendo em cada um a
musicalidade.
Por conta de todo esse empreendedorismo e pela nobreza do seu trabalho, Danilo Henriques foi
eleito "Personalidade Petropolitana" em 2012 e em 2013 ganhou da APL - Academia Petropolitana
de Letras, o Prêmio Paulo Carneiro de Música.
A partir do final de 2013, passou a contar com a produção da Bem Cultural Produções Artísticas, e
ter como produtora executiva, Catarina Maul.
Em 2013, realizou seu primeiro concerto independente, no Theatro D. Pedro, intitulado "Coral dos
Anjos e Amigos", iniciativa repetida em 2014.
Em 2014, no Shopping Vilarejo Itaipava, dividiu o palco com A Banda Mais Bonita da Cidade.
Em 2015, seguiu realizando vários eventos, entre eles, mais um espetáculo Coral dos Anjos e
Amigos, no Theatro D. Pedro, recebendo um público de quase 500 pessoas.

Fotos:

Apoio:

