
Moção de Aplausos n° 11/2017

Autores:         

José Maria Caldeira – PMDB

Ezequiel de Andrade – PR

Geraldo Rene Behlau Weber – PSDB

Janayna Gomes Silvino – PR

Jeferson Rubens Garcia – PMDB

Joarez Antônio Santin – PMDB

Jonecir Soares – PR

José Antônio Stoklosa – PSD

Thomaz William Palma Sohn – PSD

Assunto: Aplaude e congratula o bailarino Jasson Kerkhoven.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,

apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  Moção  de  Aplausos  ao  bailarino  Jasson

Kerkhoven.

 Bailarino e coreografo sob DRT 0011796/SC, Jasson Kerkhoven é natural de

São Miguel do Iguaçu/PR. Iniciou seus estudos em ballet  no ano de 2008, através de um

projeto  social  em  Itapoá,  do  qual  participou  como  uma  atividade  complementar  no

contraturno escolar.

No seu primeiro mês de ballet, foi incentivado e instruído por Maria Fernanda

Brisola  da  Motta,  sua  professora  de  ballet,  a  sonhar  mais  alto  e  realizar  a  audição  para

ingressar na Escola Russa de Ballet Bolshoi. Depois de meses de intensa preparação, Jasson

passou com excelência nas três etapas do processo seletivo da instituição, na qual ingressou

no ano de 2009.

Entre os anos de 2009 a 2011, Jasson fez parte do corpo de ballet da Escola de

Ballet  Bolshoi  no  Brasil,  dançou  em espetáculos  de  Sexta  com Arte,  onde  interpretou  e

dançou repertórios como Polonaise, Branl Camponês do Século XVI e Top-Top, Estudo de

Polka, Dança Frevo, Tá Caindo Fulô, Dança das Crianças do Ballet "Coppélia". Neste período
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também teve o privilégio de dançar na Noite de Gala em comemoração aos 10 anos da Escola

do  Teatro  Bolshoi  no  Brasil,  juntamente  com os  solistas  russos  Natalia  Osipova  e  Ivan

Vasiliev.  O  espetáculo  foi  dirigido  por  Vladimir  Vasiliev,  um  dos  fundadores  da  Escola

Bolshoi no Brasil, e Sergio Lobato, diretor artístico da Escola à época.

Ainda  como  aluno  da  Escola  Bolshoi  teve  como  mestres  os  professores:

Germana Saraiva, Maikon Golini, Dmiytiy Afanasiev, Érika Rosendo, Luiz Algusto da Rosa e

Larissa Araújo. De 2012 a 2013, foi aprovado e integrou na companhia de dança Fluir em

Corbélia/PR, onde foi bailarino solista e fez parte da montagem dos espetáculos como: Alice

no País das Maravilhas, O mágico de Oz, e O Velho Oeste, além de diversas mostras culturais

sob a direção de Fabiana Bueno Mattos.

No ano de 2013 foi convidado por Jocielly M. Citon Rozzini a atuar nas áreas

de bailarino, coreografo,  figurinista e ensaiador para apresentar-se no evento FESTIDAM,

pelo Colégio Estadual Amâncio Moro. Em fevereiro de 2014, recebeu um convite realizado

pelo coordenador do projeto AJE, Claudio Sérgio da Silva, para fazer parte da sua equipe no

projeto AJE em Itapoá. Jasson foi bem recebido pela equipe e também pelas crianças da rede

municipal  de  ensino  de  Itapoá,  cativando  seu  público  por  suas  mostras  de  dança  e  o

espetáculo  contemporâneo "Do que somo feitos?",  de  sua  autoria,  baseado na  obra “Nós

somos feitos da mesma matéria dos sonhos” de Shakespeare, onde atuou como bailarino e

coreografo, assim como figurinista e roteirista, até dezembro de 2015.

Assim,  diante  desta  proposição,  esta  Casa de Leis  –  Poder  Legislativo,  em

nome do povo itapoaense, presta a justa homenagem ao bailarino Jasson Kerkhoven, pelo

brilhante trabalho realizado até o momento em sua carreira como bailarino e coreografo, bem

como pela divulgação do nome de Itapoá dentro do Estado de Santa Catarina e em outros

estados brasileiros, aprovando a presente Moção de Aplausos nº 11/2017.

É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 05 de setembro de 2017.

José Maria Caldeira – PMDB
[assinado digitalmente]
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