Um pouco da história ...
Cia Ballet Energia . É uma companhia de dança, que conta com coreografias em diversos estilos todas
assinadas por mim, Dani Pessôa. Minha intenção é sempre integrar o corpo de baile na maioria dos
trabalhos do qual os assino, mas nem sempre isto é possível ou cabível. O foco principal do trabalho,
que existe desde 15 de novembro de 2007, é apresentar solos ou o ballet com coreografias e
perfomances em shows, eventos, televisão, desfiles, festas de rádios e uma infinidade de eventos
ligados ao entretenimento.
Os estilos coreógraficos são diversificados, e cada criação é exclusiva ! Confesso que como coreógrafa,
me identifico com o Jazz Dance e Musical e Danças Étnicas. Mas a base dos trabalhos, são fomentadas
na origem do Ballet Clássico, além da Dança Contemporânea.
O casting da Cia Ballet Energia por Dani Pessôa, é composto por bailarinos e bailarinas
preferencialmente atores. Todos são alta qualidade profissional e beleza ímpar. Os perfis são bem
variados. E isso faz o trabalho ser impecável e o evento incrível !
Processo de Criação da Cia Ballet Energia . A ideia surgiu a partir de um projeto coreográfico e cultural,
ainda na graduação de artes cênicas em uma fase, que eu já somava experiências e fusões de técnicas
multidisciplinares interligadas a arte e corpo ; o que habitualmente chamo de “Arte e Inteligência
Corporal com suas Expressões ”.
Estas fusão de técncias, fazem parte de profissões que exerci durante oito anos ! Por incrível que pareça
artista também trabalha muito, para atingir seus obejtivos.
Ao projetar esse Job Cia. Ballet Energia por Dani Pessôa ... Senti uma das coisas que mais me
impulsionam além do amor e sensibilidade, a Energia. Ela nos move, gera os movimentos, propicia a
atitude de dançar. Corporalmente, a energia está presente em todo o tempo e conexto, em todos os
lugares, espaços, pontos e todos nós precisamos dela para nos teletransportarmos coreograficamente,
inclusive no improviso em um jogo de cena .
Uma música ou som, são energias que nos estimulam e fazem com que o canal energético de nosso
corpo, se torne forte o suficiente para bailarmos. A energia se fixa em nossos corpos dançantes em
fração de segundos. São instantes que se tornam momentos e perduram por uma vida na memória
junto a inteligência corporal ... E esses momentos, repletos de Energia eternizam –se.

Energia ... Palavra que resume grande parte do meu trabalho ! Minhas criações e projeções ...

Dani antes das Graduações, Artes Cênicas e Jornalismo ... Flashback de anos ...
Obtive formação técnica e aos dezesseis aos comecei a trabalhar, enquanto me graduava para o
mercado de trabalho artístico e cultural. Os anos se passaram, e eu fundei o Espaço Vital Corpus, que
hoje não existe mais ... quem sabe não retomo esse projeto. Paralelo ao espaço, trabalhei naqueles
anos como Terapêuta Corporal e Holística, Professora de Dança, Expressão Corporal e Teatro, Bailarina,
Coreógrafa, Atriz, Modelo, Repórter, Apresentadora ... onde surgia oportunidade se eu estivesse
capacitada aceitava o convite profissional. Nesta época priorizei meus estudos e os priorizo até hoje ;
pois o conhecimento é contínuo. Todo esse esforço valeu para meu conhecimento profissional, e me
incentivou a gerenciar e expandir minha carreira.
Na bagagem, Experiências ...
Essas profissões me serviram de experimentos com a finalidade de conhecer diversos corpos , suas falas
e seus comportamentos dentro e fora dos palcos . Focada na fusão arte e corpo desenvolvi um
Workshop que ministro, intitulado “A importância do Corpo para a Voz”.
Este Job basicamente se resume em um trabalho de corpo na cena, para linguagem dentro dos
conceitos, raciocínios e técnicas de expressão corporal, com a temática: O corpo fala. Tenho o prazer e
orgulho de trabalhar como coaching de diversos artistas, atores, cantores, radialistas e elencos; todos
colegas de profissão paralelo a carreira.

Cia. Ballet Energia. Portifólio Jobs realizados por Dani Pessôa, coreógrafa e corpo de baile.

Contrate Cia Ballet Energia ! Faremos seu evento ser um Show com muita Art !
Contatos ( 11) 9 8687 – 3971 | Skype : dani.jornalista.showeart
Maiores informações através do Portal Show&Art : http://showeart.com.br/

