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5 cineclubes para curtir nesta semana

Filme

Filme 'Filhas da índia' é exibido de graça

Sessões têm entrada Catraca Livre ou

até R$8

Os amantes

da sétima

arte não têm

o que

reclamar no

Rio de

Janeiro. A

cidade está

repleta de

cineclubes

que abrem as

portas para

grandes clássicos e produções independentes. Quase

sempre as sessões são seguidas de debates. O Catraca

Livre listou cinco sessões que rolam nesta semana com

ingressos até R$8. Confira e escolha o seu destino.

1 - Cineclube Praça São Salvador 

Dia 23

O evento traz a apresentação do documentário India's

Daughter, ou Filha da Índia. O filme conta a história e as

consequências de uma das mais brutais e chocantes

violências sexuais cometidas na história do país - o caso da

estudante de medicina, Jyoti Singh, de 23 anos de idade.

Haverá um debate após a sessão. 

Onde? Praça São Salvador, s/n, Laranjeiras -RJ 

Agenda



http://www.catracalivre.com.br/rio
https://www.facebook.com/events/1694376824174160/
https://catracalivre.com.br/geral/editoria/agenda/
https://catracalivre.com.br/
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Onde? Praça São Salvador, s/n, Laranjeiras -RJ 

Quanto? Catraca Livre 

Às 19h

2 - Cineclube Projetação 

Dia 24

Evento traz o cinema independente com exibição de

'Escolas Ocupadas - A Verdadeira Reorganização'. A sessão

é seguida de debate. O papo será fomentado pelo

documentário independente produzido em 2015 pelo

músico e videomaker Jimmy Bro.

Escolas Ocupadas - A verdadeira reorganizaç...

O filme busca retratar o movimento de ocupações nas

Escolas Estaduais de SP, realizado pelos estudantes

secundaristas em resposta ao plano de reorganização

escolar proposto pelo governo do estado. O objetivo é

reforçar a voz desse movimento. 

Onde? Viaduto de Laranjeiras - Rua das Laranjeiras x Rua

Pinheiro Machado 

Quanto? Catraca Livre 

Às 20h

3 -São Sebastião do Rio de Janeiro – a formação de uma

cidade 

Dia 27

Em comemoração aos 451 anos da cidade do Rio de Janeiro,

a Cidade das Artes promoverá uma exibição gratuita do

documentário “SãoSebastião do Rio de janeiro – a

Formação de uma Cidade”. O evento contará com um bate-

papo após a exibição do filme, com a participação da

diretora Juliana de Carvalho. 

Onde? Cidade das Artes - Avenida das Américas, 5.300 -

https://www.facebook.com/events/889653827815243/
https://www.facebook.com/jimmy.brogelli
https://www.youtube.com/watch?v=UxpwFW62i7M
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Onde? Cidade das Artes - Avenida das Américas, 5.300 -

Barra da Tijuca- RJ 

Quanto? Catraca Livre 

Às 17h

Clique aqui e não perca nenhum evento no Rio de

Janeiro

4 - Cineclube Gêneros e Sexualidade 

Dia 27

Todo último sábado do mês rolam estreias e retrospectivas

de filmes sobre gênero e sexualidade, sessões comentadas

pelos diretores dos filmes e performances. Nesta edição é a

vez de Dyke Hard, que conta a história de uma banda de

rock lésbica e os curtas Plunge e Quinze. 

Onde? Centro Cultural Justiça Federal - Avenida Rio Branco,

241 - Centro -RJ 

Quanto? R$8 

Às 17h

Dyke Hard - Trailer

5 - Cineclube Cine Joia 

Dias  27 e 28 

A unidade de Jacarapegua sedia o Cine Clube Cine Joia, que

toda semana exibe clássicos do cinema. Na sexta-feira, dia

26, o longa da vez é Laranja Mecânica às 18h. Enquanto que

no domingo, dia 28, às 17h, a sessão é com ' A Noviça

Rebelde'. 

Onde? Cine Joia - RioShopping - Estr. do Gabinal, 313 -

Freguesia - RJ 

Quanto? R$4 

Às 18 e às 17h

https://catracalivre.com.br/dicasrio/
https://www.facebook.com/events/923986071027914/
https://www.facebook.com/CCJFRJ/
https://www.youtube.com/watch?v=5EXnIvoAaSU
https://www.facebook.com/cinejoiarioshopping/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/cinejoiarioshopping/
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reprodução

Clássico é exibido no sábado

Como usar melhor a Agenda Cultural do Catraca Livre:

confira e escolha os eventos que você mais gosta para

curtir a cidade todos os dias!

Serviço

Cineclubes no RioO que

De R$0 a R$8Quanto



Praça São Salvador

Rua Esteves Júnior, s/nº 

Laranjeiras 

Rio de Janeiro 

Ver no mapa

Ter 23/02 às 19:00

Adicionar à minha agenda do Google

Onde



Cine Joia - JPA  

Estrada Gabinal, 314 

Freguesia (Jacarepaguá) 

Rio de Janeiro 

Ver no mapa

Sáb 27/02
às 18:00
Dom 28/02
às 17:00

Adicionar à minha agenda do Google

Onde

Quero Carona Ofereço Carona Divido Taxi

https://catracalivre.com.br/rio/agenda/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=xx%20cineclubes%20para%20curtir%20na%20semana&dates=20160223T220000Z/20160223T220000Z&details=%3Cp%3EFilmes%20Cl%C3%A1ssicos%20e%20produ%C3%A7%C3%B5es%20do%20cinema%20independente%20est%C3%A3o%20na%20programa%C3%A7%C3%A3o%3C/p%3E&location=Pra%C3%A7a%20S%C3%A3o%20Salvador&trp=false&sprop=Catraca%20Livre&sprop=name:https://catracalivre.com.br
https://catracalivre.com.br/brasil/lugares/cine-joia-jpa/
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=xx%20cineclubes%20para%20curtir%20na%20semana&dates=20160227T210000Z/20160227T210000Z&details=%3Cp%3EFilmes%20Cl%C3%A1ssicos%20e%20produ%C3%A7%C3%B5es%20do%20cinema%20independente%20est%C3%A3o%20na%20programa%C3%A7%C3%A3o%3C/p%3E&location=Cine%20Joia%20-%20JPA&trp=false&sprop=Catraca%20Livre&sprop=name:https://catracalivre.com.br
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 Cineclube Cine Joia Cineclube Gêneros e Sexualidade

Cineclube Praça São Salvador Cineclube Projetação

 Cinema Cultura

 Comentários Comentários do Facebook

Facebook    

Recomendados para você

10 formatos de pênis e
como identificar as…

https://catracalivre.com.br/rio/tag/cineclube-cine-joia/
https://catracalivre.com.br/rio/tag/cineclube-generos-e-sexualidade/
https://catracalivre.com.br/rio/tag/cineclube-praca-sao-salvador/
https://catracalivre.com.br/rio/tag/cineclube-projetacao/
https://catracalivre.com.br/rio/agenda/cinema/
https://catracalivre.com.br/rio/agenda/cultura/
https://catracalivre.com.br/geral/inusitado/indicacao/10-formatos-de-penis-e-como-identificar-as-diferencas-de-cada-um/
https://catracalivre.com.br/geral/inusitado/indicacao/6-coisas-que-homens-e-mulheres-acham-chato-na-hora-do-sexo/
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6 coisas que homens e
mulheres acham chato
na…
Recomendado por

Desenvolvido por Hacklab com WordPress.
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Equipe

Fale Conosco

Marca Catraca Livre
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Comercial

Especial

Rede

Gentilezas Urbanas

Catraca para iOS

Catraca no seu site

Meu Catraca

#MeuAmigoDrummond

#CanseiDeSerSardinha

Comercial

O Catraca Livre desenvolve soluções que criam novas formas de relacionamento entre pessoas e marcas.

Saiba mais aqui.

Ferramentas

O Catraca Livre listou ferramentas para simplificar sua vida. Acesse sites, aplicativos, guias e muito mais.
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