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Grupo â€œChuraâ€• de Okinawa faz turnÃª no Brasil
ContribuiÃ§Ã£o de Sheyla Arisawa
01 de outubro de 2008

O Grupo Chura é formado por mulheres, fundado em 1999 pela
Sra. Hideko Tamashiro, 2ª geração de Iemoto (mestre-mor) da Gyokusen-kai do
Tamashiro-ryu. O grupo se apresenta em turnês pelo mundo, divulgando a magia da
dança Ryukyu, contribuindo para o intercâmbio entre os países.

Okinawa, conhecida pelas suas belezas naturais e um povo cordial
voltado ao entretenimento, acredita-se que o povo alcance a longevidade e cura
da vida através de cantos e danças, liderados por mulheres que encarnam o
espírito de fé da &ldquo;Deusa Protetora dos Irmãos&rdquo;, trazendo vida próspera de forma
nobre, fascinante, alegre e divertida. Apesar de a Ilha de Okinawa ter passado
por tempos difíceis, tempos de guerras, mantiveram sua cultura baseada na
nobreza, emitindo sentimentos de paz e saúde, vivendo de forma animada e culta.

A peça musical é dividida em duas partes. Na primeira parte
é contada uma breve história do Reino de Ryukyu e sua localização, tendo ao
leste o Japão, a Oeste a China, ao Norte a Coréia e ao Sul a Índia, sendo Ryukyu
para o Rei Sho Hashi, a passagem para todos os países do mundo e a ponte que
ligará o mundo através das navegações marítimas. A segunda parte conta as
aventuras do povo de Ryukyu, que avançam em direção ao continente pela corrente
marítima &ldquo;Kuroshio&rdquo; em busca de novas culturas.

Em sua turnê pelo Brasil, o Grupo Chura estará exibindo
também uma dança varonil &ldquo;eisá&rdquo;, expressando o heroísmo e o liberalismo do
povo, que tem como motivo a vida cotidiana, mostrado de forma moderna,
juntamente com a arte ritual e folclórica.

Segue a programação:

21/11 &ndash; 19:00 hs &ndash; Grande Auditório da Soc. Brasileira da
Cultura Japonesa &ndash; SP-SP

22/11 &ndash; 16:00 hs &ndash; Auditório da Assoc. Okinawa Kenjin do BrasilSP-SP

26/11 &ndash; 19:00 hs &ndash; Teatro SESC Santos &ndash; Santos-SP

29/11 &ndash; 20:30 hs &ndash; Teatro SESC Araraquara &ndash; Araraquara-SP

30/11 &ndash; 15:00 hs e 19:00 hs &ndash; Teatro SESC Araraquara &ndash;
Araraquara-SP

02/12 &ndash; 19:00 hs &ndash; Teatro Cézar Cava &ndash; Presidente
Prudente-SP
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05/12 &ndash; 19:00 hs &ndash; Teatro Marista &ndash; Maringá-PR

06/12 &ndash; 19:00 hs &ndash; Teatro Marista &ndash; Maringá-PR

ü Coordenação da Turnê e Produção
Executiva no Brasil:

Escritório: Rua da Glória, 332
&ndash; 5º - Sala 51 &ndash; Liberdade &ndash; São Paulo &ndash;
SP

Tel./Fax: (11) 3277-1560 E-mail: mimonet@terra.com.br
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