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Bailarinos Londrineses se destacam em festival de dança de  

São Paulo e são escolhidos para disputarem em um concurso 

mundialmente renomado em Nova York – USA 

 
 

O Concurso de Ballet VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) há 9 anos 

dá aos jovens bailarinos em sua competição final que acontece em Nova York chances de 

entrar no mercado de trabalho Internacional e muitos cursos com 100% de bolsas a muitas 

crianças e adolescentes e intercambio para escolas de dança de outros Países. 

 

Valentina Kozlova foi 1ª bailarina do Bolshoi na Russia e mais tarde a 1ª baialrina do New 

York City Ballet em Nova York USA, e hoje tem seu proprio Concurso de bailarinos. Ela sai 

em diferentes paises a procura de crianças e jovens talentosos para disputar a competição 

final onde oferecem 30 premios, entre eles contrato de trabalho.  

Em oito anos, os participantes da VKIBC passaram a ter carreiras maravilhosas em grandes 

empresas em todo o mundo. Estamos entusiasmados em desempenhar um pequeno papel 

incentivando-os. 

 

Alunos do Ballet Karina Rezende de Londrina apresentaram 16 coreografias no festival em 

Sao Paulo onde esteve presente Valentina Kozlova, e dessas coreografias, 7 foram 

escolhidas por ela. Uma vitória incrível para nossas crianças Londrinenses que competiram 

com grandes escolas do nosso País. 

São 25 Países participantes na competiçao final, uma chance e um sonho que chegou para 

nós. Mas sem ajuda nunca poderemos conseguir usufruir dessa competição, pois as 

despesas de viagem é muito alta.  

 

O intuito do Ballet Karina Rezende, é proporcionar a estes jovens as experiências 

indescritíveis desta grande competição de Dança, que será realizada de 18 a 23 de 

março de 2019. 

 

Contamos com todo e qualquer apoio, indicação de patrocínio, apoio individual financeiro, 

ou apoio coletivo da empresa e seus colaboradores, pois somente os doces, bolos que as 

mães estão fazendo não será o suficiente para cobrir os custos.  

 

Assim, adquirindo um bloco para colaborar nas vendas desta Ação ente Amigos 

você colabora diretamente com todo o grupo. 

 

Agradecemos imensamente e contamos com sua participação. 

 

Atenciosamente 

 Ballet Karina Rezende 

Grupo de Pais Karina M S Rezende 

 Diretora Artística e professora 
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Agradecemos pelo seu 
apoio e engajamento 

nesta Ação entre Amigos 
em benefício deste 

bailarino e bailarinas. 

 
 

Ballet Karina Rezende 

       Karina M S Rezende 

       Diretora Artística e professora 
 
 
 
 

 
Acompanhe no site  www.karinarezende.com.br/grupodepais 

 às informações e divulgações na mídia sobre esta Ação Entre Amigos. 
 

Lá você terá acesso a todas a informações pertinentes a esta Ação. 
 

Juntos Somos Mais Fortes! 
 

 
Hebreus 11:1  Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos 
que se não veem. 


