São Paulo, 27 de março de 2018

CONVITE PÚBLICO
O MIM- Migrant Mission vem com grande prazer tornar público o evento do mês de
abril, e convidar á todas e todos, para mais um evento que visa proporcionar a
inclusão e difusão artística dos nossos irmãos e irmãs imigrantes na cidade de São
Paulo. Prezando pelo nosso objetivo e missão, nossa equipe vem tornar a público o
mais recente evento em comemoração a independência do Togo, nosso país irmão
do continente africano, sempre focando em dar notoriedade para as culturas e as
artes imigrantes encontradas na capital paulista, dessa forma, esse evento visa
prestigiar nossos colegas e irmãos togoleses através da sua arte e cultura, em um
momento muito especial, já que a data coincide com o aniversário de independência
do próprio Togo.

Togo um país localizado na Costa Ocidental Africana, faz fronteira com Gana,
Burkina Faso e Benin; até meados do século XVIII era pertencente aos reinos de
Ashanti e Daomé, depois colonizado pela Alemanha de 1885 até 1922, quando a
Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e o território passou a ser colonizado
pela França, até conquistar sua total independência em 27 de abril de 1960. Togo
um país tropical e equatorial, com alguns povos dentre eles, os Euê e os Kabyê,
país de língua oficial francesa, tem como moeda o Franco CFA e sua economia é
voltada para a agricultura, pecuária e mineração, atualmente é membro participante
da ONU (Organizações das Nações Unidas) e da UA (União Africana). Na área da
cultura e arte ganham destaque pelas performances, tradições e musicalidade;
assim o MIM propôs ao Grupo Maobé para que nos compartilhem parte dessa arte
togolesa, assim celebrar e homenagear a independência do país, nesse grande
evento , servindo como um momento de integração entre os povos e as culturas.
Maobé é um grupo de performance, percussão e música , a palavra é de origem
Yorubá que quer dizer “Inveja”, o grupo é composto por nove integrantes: Edoh
Amazi, Ayikoe, Sassou, Edem, Essevi, Messan, Koffi, Kodjo e Valentin. O Grupo
Maobé foi idealizado pelo músico e bailarino Edoh Amazi, natural da República
Togolesa e residente no Brasil desde 2015. O show será composto por uma breve
apresentação em roda de conversa sobre o Togo as questões políticas e culturais, e
do Vodu como manifestação cultural e ancestral do país, seguindo por apresentação
de instrumentos de percussão, danças e músicas típicas do Togo irão compor a
performance do grupo.

Grupo Maobé: comemoração a independência do Togo

Local:

Aparelha Luzia- Rua Apa, 78 - Campos Elíseos, São Paulo SP, 01201-030

Data:

27 de abril de 2018

Horário:

21hrs até as 22hrs
21hrs (roda de conversa)
21:30 ás 22hrs (apresentação e performance)
Atenciosamente, MIM- Migrant Mission.

