
Convite:
A Comissão Nacional de Folclore, a Fundação Municipal de Cultura
de Belo Horizonte, a Empresa de Turismo de Belo Horizonte -
Belotur  - e a Comissão Mineira de Folclore têm o prazer de convidá-
la [convidá-lo] para conversa sobre a XVII Congresso Brasileiro
de Folclore, na  49ª Semana Mineira de Folclore a ser realizada
no dia 26 de agosto, às 19:30 horas com a seguinte programação :

Temática do XVII Congresso Brasileiro de Folclore.”Cultura do
povo e Povo da cultura: Diversidade Cultural, saber viver e suas
condições”

Apresentação da nova data. Conversas sobre Grupos de trabalho,
mesas redondas, oficinas e a Confereência Nacional das Culturas
Populares.

Os Congressos brasileiros de folclore vêm sendo realizados desde o
ano de 1951 e obedecem à tradição de promover encontros
necessários entre governos - o saber do mando -, estudiosos - o saber
credenciado - e o povo - o saber do senso comum não credenciado.
Conversar sobre a “Tradição do Poder”, a “ tradição ilustrada” e a
tradição do saber popular”, certamente exige atenção para a
diversidade sob o enfoque da “tradição das trocas” e a hegemonia
da tradição numa Sociedade de Mercado que determina as diferenças
como desigualdades.

Esses serão os assunto para ocupar algumas horas da noirte do dia 26
de agosto.



26 de agosto
 Lançamento da edição 3_15 do Informativo Carranca.

O Boletim Carranca, orgão informativo da Comissão Mineira de
Folclore é publicado desde o ano de 1976. Inicialmente, como o
nome de Boletim da Comissão Mineira de Folclore. Seu objetivo é
de manter interlocução com todos os membros da Comissão Minei-
ra de Folclore presentes nas diferentes regiões de Minas Gerais e
acolher mensagens, artigos e comentários das comissões estaduais
de Folclore existentes em todos os estados do Brasil. Sua periodi-
cidade atual é trimestral.

A edição 3_15 é dedicada aos principais eventos do programa da
quadragésima nona Semana Mineira de Folcloore e à agenda pre-
paratória ao XVII Congresso Brasileiro de Folclore o qual será
realizado em Belo Horizonte no próximo ano.

Local: Auditório da Fundação Municipal de Cultura – Rua da
Bahia 888


