Samba Rock na Veia: nove anos na luta pela
difusão da cultura samba rock
Em 2016, o site completa nove anos de atuação na difusão da cultura samba rock
e sete anos como coletivo cultural desenvolvendo atividades para espalhar o
samba rock para o Brasil e para o Mundo com diversas ações culturais.
O Samba Rock Na Veia nasceu em 2007, como um blog na forma de agenda cultural
com o objetivo de preencher a falta de informação sobre o assunto na internet,
atendendo um público que tinha dificuldade de encontrar conteúdo sobre artistas,
lugares para dançar, fazer aula ou simplesmente ouvir o estilo musical.
“Além da falta de informaçaões pontuais, como — aonde ir no fim de semana? —,
havia uma falta de informação histórica, de registros visuais e audiovisuais. A ideia era
preencher a maioria dessas lacunas”, diz Nego Júnior, idealizador do projeto.
Em 2009, o Samba Rock Na Veia recebeu novos integrantes e abraçou novas
esponsabilidades, passando a ser um projeto cultural. A consolidação desse novo perfil
veio com a conquista do primeiro VAI (Valorização de Iniciativas Culturais), programa
de incentivo da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em 2010. Com o
financiamento, a equipe iniciou oficinas de fotografia, vídeo e jornalismo para jovens
da periferia, em um projeto intitulado Multiplicando a Cultura Samba Rock, que se
repetiu em 2011, totalizando 68 participantes. No mesmo ano, a equipe criou a
primeira exposição de fotos autoral, produziu e participou de eventos importantes,
além de continuar com o tradicional registro de atividades culturais, shows e bailes.
Com o crescimento em audiência da plataforma virtual e pela relevância do conteúdo,
único em falar de samba rock, o site passa a integrar o UOL, sendo exclusivo a falar
sobre o assunto dentro do portal.
Outra conquista importante para o coletivo veio a partir do convite de integrar o
simpósio sobre cultura negra urbana de São Paulo na Universidade do Texas, em
Austin, Estados Unidos, com uma exposição de fotos que retratou os bailes e todo o
contexto da cultura samba rock na cidade.

Nos últimos anos o coletivo manteve e ampliou suas atividades virtuais, passou a
integrar a programação de eventos culturais da Casa das Caldeiras, importante casa de
eventos de São Paulo, onde acontece o Samba Rock Plural, com quatro edições anuais,
que vem reunindo, a cada edição, cerca de 4 mil pessoas. O Samba Rock Na Veia
também integrou a programação de atividades de eventos como Feira Preta, Estéticas
das Periferias, Ocupação Preta e ano passado lançou sua segunda exposição
fotográfica na Fábrica de Cultura do Capão Redondo com oficinas e baile para
moradores da região e convidados.
--------------Confira a seguir uma lista de links com informações adicionais sobre ações já
realizadas:
Multiplicando a Cultura Samba Rock — Jovens da região de Guaianazes — Outubro
de 2011
Nota: http://www.sambarocknaveia.com.br/2011/10/multiplicando-sempre/
Exposição de Fotos Samba Rock Na Veia — Universidade do Texas, Austin —
Novembro de 2012
Nota: http://www.sambarocknaveia.com.br/2012/11/estreia-hoje-a-exposicao-de-fotossamba-rock-na-veia-nos-estados-unidos-nota/
Coprodução da Mostra de Samba Rock — Tendal da Lapa — Dezembro de 2014
Registro fotográfico: http://www.sambarocknaveia.com.br/2015/01/fotos-mostra-desamba-rock-no-tendal-da-lapa/
Festival Rotações — Taboão da Serra e Osasco — Idealizado em 2014
Vídeo: https://youtu.be/_GtWgE17apg
Entrevista para TV Brasil — 60 distritos da capital não tem centro de cultura — Junho
de 2012
Vídeo: https://youtu.be/oMT6sb_4nrg
Projeto Samba Rock Plural — Casa das Calderias — Novembro de 2015
Registro fotográfico:
http://www.sambarocknaveia.com.br/2015/12/fotos-ultima-edicao-de-2015-do-sambarock-plural-parte-1/
http://www.sambarocknaveia.com.br/2015/12/fotos-ultima-edicao-de-2015-do-sambarock-plural-parte-2/

II Exposição de Fotos Samba Rock Na Veia — Fábrica de Cultura do Capão Redondo
— Dezembro de 2015
Registro fotográfico: http://www.sambarocknaveia.com.br/2015/12/fotos-samba-rockna-veia-estreia-exposicao-de-fotos-na-fabrica-de-cultura-do-capao-redondo/
Principal canal de difusão de conteúdo do coletivo nas redes sociais — Página
Samba Rock Na Veia no Facebook — 23.429 seguidores orgânicos:
https://www.facebook.com/sambarocknaveia
Site oficial Samba Rock Na Veia — Parceiro UOL
5.250 page views por visitantes únicos/mês: http://www.sambarocknaveia.com.br
--------------Serviço
Site - http://www.sambarocknaveia.com.br
e-mail - contato@sambarocknaveia.com.br
Facebook - https://www.facebook.com/sambarocknaveia
Fotos em alta para download
https://drive.google.com/folderview?id=0ByZ85FUW6J7hOVM0b1liWi10dE0&usp=shari
ng

