Joinville ganha uma
agenda cultural na internet.
Acessando o site da "Agenda Cultural Joinville" é possível
saber os eventos culturais que estão acontecendo na
cidade.
Para quem gosta de ir a shows, ao teatro e a festivais mas achava difícil ficar sabendo o
que acontece na cidade, agora ficou mais fácil acompanhar através da "Agenda Cultural
Joinville". Sem fins lucrativos, a agenda divulga eventos que promovem a cultura,
disponibilizados
através
de
um
portal
na
internet.
Acessando
www.agendaculturaljoinville.com.br, o público pode ver a lista dos eventos que estão
acontecendo e informações de como chegar e quanto gastar, por exemplo. A listagem é
democrática pois permite que produtores, instituições e escolas cadastrem seus eventos e
utilizem o mais este canal para divulgação. São publicados exposições, apresentações
musicais, eventos folclóricos, festas gastronômicas, festivais de dança, feiras de artesanato,
maratonas e toda e qualquer forma de cultura que pode e deve ser divulgada.
A idéia da agenda surgiu da colaboração de três amigos que notaram uma queixa
constante nas conversas entre amigos: A falta do que fazer na cidade. A dúvida sobre esta
afirmação, fez com que o projeto tomasse corpo com uma pesquisa dos eventos que
acontecem aqui. "Constatamos que existe muito o que fazer em Joinville e para todos os gostos,
mas que muitas vezes não chegam até o público. Partindo deste problema, criamos um objetivo:
amenizar os problema de divulgação, criando um canal de fácil acesso". O projeto Agenda
Cultural Joinville nasceu oficialmente quando o grupo obteve o apoio da Fundação Cultural
de Joinville, através do Mecenato Municipal de Incentivo à Cultura. "Contamos com a
Fundação para dar vida e agora contamos com o apoio público para abraçar a plataforma.
Queremos criar uma ferramenta para a cidade, centralizando os eventos que estão acontecendo
aqui", afirma o grupo.
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