


Assim como a Austrália não é facil descrever o Brasil com palavras, imagens ou vídeos.	
Para  transmitir a riqueza e a complexidade dessas culturas é preciso  vive-las. Participando 
através da música, gastronomia, artes plásticas e a convivência com a população. 

Brazil is not a country that can be easily described in words, images or videos.	
To feel the richness and complexity of the culture one needs to participate in it through 
music, food and art.



Os brasileiros na Australia têm conquistado seu lugar na sociedade através de expressões 
culturais como a música, capoeira e no jiu-jitsu. A cultura brasileira tem sido bem aceita 
pelos australianos, e em várias cidades é possivel perceber pequenas influências na 
maneira de se vestir nas praias, ou nas disputadas festas com músicas e comidas típicas:  
“As Noites Brasileiras”  

Brazilians in Australia have established a niche in local society by expressing their culture 
through music, capoeira and jiu-jitsu. Brazilian culture has made its mark in Australia;  its 
influence can be seen in the way people dress on the beach or at parties featuring typical 
Brazilian music and food. 



O Evento   The Event



A Semana Brasil apresenta o país e seus costumes através da cultura. Uma semana com o 
melhor da música, artes  e gastronomia para brasileiros e estrangeiros, turistas do mundo, 
australianos, brasileiros com saudade da sua terra, todos serão bem vindos, recebidos com o 
sorriso e a simpatia características do brasileiro.  

Brazil Week presents a slice of the country and its customs - tourism, culture, sport and 
gastronomy - for Brazilians and non-Brazilians, visitors and residents. Tourists, Australians 
and Brazilians will all be welcomed with typical Brazilian hospitality. 



O evento itinerante teve sua origem no Rio de Janeiro, visitou várias cidades do Brasil, 
passou pela França e Estados Unidos e agora desembarca na Austrália.  A  ideia é torná-lo 
parte do calendário anual das cidades contempladas, fazer da Semana Brasil um evento 
para o mundo. “Basta chegar”, como dito usualmente no Brasil.	
 

The traveling event originated in Rio de Janeiro, visited several cities in Brazil, passed through 
France and the USA and is now on its way to Australia. The plan is to incorporate Australia 
into what will become a truly international event.



O Local   The venue



No mesmo ambiente o público contará com um palco para as apresentações musicais e 
palestras. Próximo ao palco, barracas e tendas, onde teremos pratos típicos brasileiros e 
drinks tropicais. No em torno, exposição de fotos, artistas criando painéis de grafite e 
espaço para pequenos Workshop de capoeira, gastronomia e percussão.	!
A single space will house a stage for musical presentations and talks, bars and restaurants 
serving typical Brazilian dishes and drinks, a photographic exposition and artists creating 
graffiti panels, in addition to capoeira, gastronomical and percussion workshops.



Detalhe do palco e painel de grafite



Música   Music



No cenário tropical, Dj’s tocando diariamente  música 
brasileira. No palco o grupo Choro na Praça se 
apresentará contando a história de como nasceu esse 
ritmo genuinamente brasileiro. De Joaquim Calado a 
Altamiro Carrilho, em quatro fases distintas:	
1 - Precursores	
2 - Pixinguinha	
3 - O Choro Contemporâneo	
4 - O Choro moderno    	!
In addition to typical music played by DJ´s, Brazil Week 
will showcase “Choro”. Presentations by the group Choro 
na Praça will tell the story of how this genuinely Brazilian 
beat originated, tracing its history from Joaquim Calado 
to Altamiro Carrilho, from its early precursors through to 
modern “Choro”.



Arte   Art



GRAFITE – GRAFFITI-STYLE ART	!
Airá Ocrespo, artista de destaque no Brasil e curador de três das principais 
galerias de arte urbana do Rio de Janeiro produzirá uma obra exclusiva no local.	!
Airá criou murais no Consulado Americano do Rio de Janeiro,  uma obra para a 
exposição permanente do Museu Histórico Nacional e mantém exposição 
permanente de telas na Escola SESC de Ensino Médio, onde ministrou cursos 
de desenho e pintura por 6 anos.	!
Airá Ocrespo, prominent Brazilian artist and curator of three of the principal 
urban art galleries in Rio de Janeiro, will produce a unique work on site. !
Airá created murals at the American Consulate in Rio de Janeiro, a work for the 
permanent exhibition of the National Museum of History and maintains 
permanent display screens at the SESC High School where he has run art 
classes for 6 years.



FOTOGRAFIA – PHOTOGRAPHY	!
A mostra é composta por obras fotográficas sobre temas do Brasil e renovada  
a cada novo evento pelo artista Carlos Freixo. Ele utiliza a técnica de HDR  
– High Dynamic Range (Alto Alcance Dinâmico) para manipulação digital de 
luzes, explorando a fronteira entre o real e o surreal com reforço de cores, texturas, 
contrastes e dimensões. 	
  
The exhibition consists of photographic works on Brazilian themes and is renewed 
every new event by the artist Carlos Freixo. He uses the HDR (High Dynamic 
Range) technique for digital light manipulation, exploring the boundary between the 
real and the surreal, enhancing colours, textures, contrasts and dimensions.



Gastronomia   Gastronomy



A culinária brasileira é uma mistura européia, indígena     
e africana que atrai a atenção do mundo.	!
Brazilian cuisine has its roots in European, native Indian 
and African cuisine and attracts international attention.



A Semana Brasil terá oficinas gratuitas para quem quer aprender a fazer Feijoada, Vatapá, 
Bobó de camarão, Frango Caipira, Viradinho Paulista, Arroz de Carreteiro, Feijão Tropeiro, além 
de “comidas de boteco”, tais como Aipim com Carne Seca, Feijão Amigo, Escondidinho de 
Berinjela e outros.	!
Brazil Week will offer free workshops for those who want to learn to prepare Feijoada, Vatapá, 
Bobó de Camarão, Caruru, Frango Caipira, Viradinho Paulista, Arroz de Carreteiro, Feijão 
Tropeiro, as well as pub food, such as Aipim com Carne Seca, Feijão Amigo and Escondidinho 
de Berinjela. 



Sobremesas devastadoras como Brigadeiro, Baba de Moça, Bombom de Castanha do Pará, 
Paçoca, Doce de Coco, Cuscuz entre outras. !
Mouth-watering desserts such as Brigadeiro, Baba de Moça, Bombom de Castanha do Pará, 
Paçoca, Doce de Coco and Cuscuz.



Workshops 



Workshop de percussão, capoeira e gastronomia. As oficinas 
serão gratuitas limitadas ao número de inscrições que serão 
divulgadas com antecedência no local e hot site.	
A programação também contará com brasileiros residentes na 
Austrália que vivem e trabalham com a cultura brasileira no país, 
incluindo chefs, capoeiristas e artistas.   	!!!
Free percussion, capoeira and gastronomical workshops will be 
offered; the numbers of available spaces will be advised in 
advance. Brazilians resident in Australia will participate actively in 
the event as chefs, capoeirists and musicians. 



Turismo   Tourism



A Semana Brasil fará uma pequena mostra do 
potencial turístico brasileiro com exposição, filmes, 
fotos e informações sobre cidades incríveis para 
conhecer. 	
Um stand oficial dará todas as informações 
necessárias ao público interessado.    

Brazil Week will bring a glimpse of Brazil’s tourist potential with 
films, a photographic exhibition and information about amazing 
Brazilian cities, supported by a tourist information stand.  



Propriedades Master  Master Sponsor



!
- 01 Blimp inflável aéreo;	
- Link no Site;	
- Área para relacionamento com convidados com buffet e café; 	
- 10 placas publicitárias de chão;	
- 10 Totens no interior;	
- Marca e citação em todo material de mídia e promoção;	
- 08 inserções nas faixas do pórtico de entrada;	
- Marca back drop de fundo de palco;	
- Marca na Saia e Testeira de Palco;	
- Marca nas camisetas dos participantes e promocionais;	
- Inserções em 500 cartazes;	
- 10.000 Flyers;	
- Possibilidade de show exclusivo para funcionários da empresa;	
- Possibilidade de uso de produtos nos Workshops.

Propriedades 



!
- An inflatable blimp;	
- A link no the web-site;	
- Área to host guests with buffet and coffee;	
- 10 floor posters;	
- 10 totems;	
- Brand included in all media and promotional material; 	
- 8 panels at the event entrance;	
- Brand as stage backdrop and above and below the stage;	
- Brand on participant and promotional T-shirts;	
- 500 posters;	
- 10.000 flyers;	
- Opportunity of an exclusive show for employees;	
- Opportunity to use company products in workshops.

Properties 



Projeto aprovado na	
Lei Brasileira de Incentivo a Cultura	
Ministério da Cultura	!
Project approved by	
Brazilian Culture Incentive Law 	
Ministry of Culture



Contato	!
Av. Das Americas, 3665, Lj 241.	
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - Brasil	
+55 21 98894-8081	
+55 21   3153-5712	!!
jb@infinitproducoes.com infinit

 produções

mailto:jb@infinitproducoes.com


Obrigado Thank you


