Esse passaporte pertence a

Em caso de emergência entrar em contato com

Seja bem-vindo a capital nacional da dança
Joinville é conhecida no Brasil inteiro por ser a capital da dança, a
cidade dos príncipes, das flores e das bicicletas. Em comemoração a
35ª edição do Festival de Dança, vamos fazer um tour por Joinville e
ainda ganhar um prêmio. Você vem com a gente?
Funciona assim: você visita os pontos turísticos da cidade indicados
aqui. A cada visita, você tira uma selfie e publica na pasta respectiva
ao ponto no nosso aplicativo “Dança Joinville” disponível na Google
Play e na Apple Store. Após publicar a foto, é preciso ir ao balcão de
informações (Centreventos) e carimbar o ponto turístico que foi
visitado. Com 15 carimbos, você pode ganhar o 1º prêmio ou seguir
visitando os pontos e com 25 carimbos ganhar o 2º prêmio ou ainda
obter 35 carimbos e receber o 3º prêmio (confira os prêmios no
Balcão de Informações - Centreventos). Lembrando que os
carimbos não são cumulativos, após resgatar o prêmio não é
possível utilizar os mesmos carimbos para obter outra premiação.
Você só pode ganhar um dos prêmios.

R. Pastor Guilherme Ráu, 942 - Saguaçu
Aberto todos os dias, das 7h às 19h

O Mirante de Joinville é uma estrutura que
fica no ponto mais alto do Morro do Boa Vista,
na região central da cidade. Por meio dele, é
possível visualizar boa parte da zona urbana
da cidade, a Baía da Babitonga e percorrer a
trilha em meio a Mata Atlântica.
O acesso pode ser feito a pé, de bicicleta e por
linhas exclusivas de ônibus. Fica próximo ao
Zoobotânico de Joinville e a entrada é
gratuita.

R. XV de Novembro, 4315 - Glória
Aberto 24 horas

Este parque fica anexo ao Centro de
Convenções da Expoville e a entrada é
gratuita. Um excelente espaço para fazer
piquenique e atividades físicas. Aos finais de
semana há pedalinho.

R. Rio Branco, 229 - Centro
Terça a sexta, 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h

O Museu Nacional de Imigração e Colonização guarda
memórias e objetos relacionados à imigração no Sul do
Brasil. O Casarão principal, antiga residência e sede da
Colônia Dona Francisca é de 1870. A casa, apesar de ser
conhecida como “Palácio dos Príncipes”, não foi feita como
um palácio, as dimensões das salas seriam baseadas nas
medidas de uma casa média de Paris. A própria palavra
francesa “maison” tem sua tradução literal para o português
como casa.

R. Antônio Haritsch, travessa da R. Piratuba - Bom Retiro
Todos os dias, das 8h às 17h

O Parque Municipal Morro do Finder exerce papel
fundamental no ambiente urbano, através da estabilização
climática, redução de ruído, abrigo para espécies animais e
também como áreas de lazer saudável para a população. É o
primeiro parque de preservação, conservação e educação
ambiental de Joinville, criado especialmente com esta
finalidade. Sua flora, de grande exuberância, é característica
da Mata Atlântica.

R. Benjamin Constant, 258 - América
(47) 3033-6009 / 3033-6007

R. das Palmeiras - Centro

A Rua das Palmeiras, como é mais conhecida a Alameda
Brustlein, é um dos mais belos pontos turísticos de Joinville.
Era o antigo acesso ao Palácio do Príncipe, onde hoje está o
Museu da Imigração. O caminho é repleto de gigantescas
palmeiras, plantadas a partir de mudas do Jardim Botânico
do Rio de Janeiro. Umas das palmeiras presentes no jardim
é "bifurcada", uma raridade. Vale a pena conferir!

R. Dona Francisca, 600 - Centro
Aberto de terça a domingo, das 10h às 16h

No Museu Arqueológico do Sambaqui de Joinville o
visitante entra em contato com o modo de vida e a cultura
das primeiras populações que se distribuíram pela
América do Sul, migrando e ocupando diversas regiões do
atual território brasileiro. O MASJ é um espaço de
memória e de produção de conhecimento sobre estas
populações, grupos de pescadores-caçadores-coletores
que construíram os sambaquis.

Rua Benjamin
Constant, 231
(47) 3801-2223

R. Aubé (Servidão Fritz Alt), s/nº, bairro Boa Vista
Aberto de terça a sexta, das 9h às 17h e sábados, domingos e feriados, das 12h
às 18h

O Museu Casa Fritz Alt foi inaugurado em 1975 e o acervo
do Museu conta com obras de arte produzidas por Fritz Alt,
um grande número de moldes, também móveis e objetos
de uso pessoal ao artista. Além desse acervo institucional,
muitos trabalhos estão expostos pela cidade de Joinville,
tais como o Monumento do Imigrante na Praça da Bandeira,
os murais em pastilha de mosaico localizados na Biblioteca
Pública e no edifício do SESI, também o busto Dona
Francisca e os Monumentos de Getúlio Vargas e de João
Colin.

R. Inácio Bastos, 1084 - Bucarein
Aberto de segunda a sábado, das 9h às 18h

A Arena Joinville é uma arena multiuso municipal e o
maior estádio de futebol de Santa Catarina. O local é
utilizado pelo Joinville Esporte Clube em seus jogos.
Localizado no bairro Bucarein, a construção tem design
inspirado em várias arenas de futebol europeias, como a
Amsterdam Arena. A capacidade, que inicialmente era de
15.000 pessoas, foi expandida para 22.400.

Av. Hermann August Lepper, 650 - Saguaçu
Aberto de segunda a sexta, das 8h às 18h

O Arquivo Histórico de Joinville tem por finalidade
coordenar e implementar a gestão documental, a guarda
permanente, a organização, a preservação e a difusão dos
documentos produzidos, recebidos e/ou acumulados pelo
Poder Executivo Municipal, bem como dos documentos
privados considerados de interesse público e social sob sua
custódia, visando o acesso à informação.

R. Pref. Baltazar Buschle - Espinheiros
Aberto a visitação com barco

A Babitonga é a maior baía navegável do estado de Santa
Catarina. Pode-se navegar pela baía em potentes lanchas,
em silenciosos veleiros e em pequenas canoas. O porto e o
centro da cidade, com seu casario histórico, ficam logo na
entrada, depois de ultrapassada a barra. Ao fundo da baía,
depois de passar por 24 ilhas, chega-se à Lagoa de
Saguaçu e ao Rio Cachoeira, caminho percorrido pelos
imigrantes que fundaram Joinville.
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47 3801-3591
Rua dos Ginásticos,96. Centro
Anexo ao Clube dos Ginásticos

R. Cmte. Eugênio Leper, 60 - Centro
Aberto de segunda a sexta, das 7h às 19h e aos sábados, das 8h às 12h

A Biblioteca Pública Municipal Prefeito Rolf Colin é um
espaço onde a comunidade pode ampliar conhecimentos,
instruir-se, ler, estudar, discutir literatura e trocar
informações. A biblioteca executa atividades como
empréstimos de livros, disponibilização de revistas e jornais
para leitura, realização de saraus, contação de histórias,
visita monitorada, espaço para exposição e cadastramento
de novos usuários, entre outras ações. No setor Braille, onde
está instalada a Sociedade Cultural Braille, é oferecido
serviço de tradução e digitalização de obras didáticas e de
literatura para a Língua Brasileira de Sinais.

R. Dona Francisca, 800 - Saguaçu
Aberto de segunda a sexta, das 8h às 21h

A Casa da Cultura Fausto Rocha Júnior tem por objetivo
oferecer formação técnica nas diversas linguagens
artísticas, incentivando a criação e a apreciação artística.
Agrega, além da Galeria Municipal de Arte Victor
Kursancew, três escolas de formação artística: a Escola
Municipal de Ballet, a Escola de Música Villa-Lobos e a
Escola de Artes Fritz Alt. A Casa mantém um calendário de
eventos culturais internos e externos abertos à
comunidade em geral, como a Viradinha Cultural, a Noite
Cultural e o projeto inclusivo Casa Aberta "Arte para
todos".

Telefone: (47) 3026-3898
Endereço: Rua Ricardo Stamm Gomes,
395 - Box 18 - Bucarein
MERCADO MUNICIPAL DE JOINVILLE

www.stammhaus.cafe

R. XV de Novembro, 1000 - América
Aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17h

A Casa da Memória foi criada em 1984 após a aquisição da
casa, que serviu como residência do coveiro do antigo
Cemitério Protestante, conhecido como Cemitério do
Imigrante de Joinville. A instituição tem como objetivo
promover reflexões a respeito das memórias do município e
da importância da preservação do patrimônio cemiterial.

SC-418, 14530 - Pirabeiraba
Aberto de segunda a segunda, das 9 às 17h30

A Casa Krüger é considerada o portal do turismo ecorrural
em Joinville, por mais de 100 anos abrigou a família de
Robert Krüger. Restaurada pela prefeitura de Joinville com
as características originais, atualmente o local é utilizado
para fornecer informações sobre a cidade e a região.
Além de informações, o local oferece produtos colonias.
Feita em estilo enxaimel, a casa conta com um engenho de
açúcar, um lago de contenção e um estaleiro para os
animais.

VEM QUE
NOSSO
RITMO
GARTEN SHOPPING

Av. Juscelino Kubitscheck - Centro
Aberto de segunda a sexta, das 8h às 11h45 e das 13h30 às 17h30

Duas cúpulas no formato de concha, 12 colunas de
sustentação, 20 vitrais. Esses são apenas alguns
elementos que compõem a Catedral Diocesana
São Francisco Xavier de Joinville. Em cada metro
quadrado, parede ou objeto exposto no interior do
templo, um significado da fé de seu povo. Mesmo
para os não católicos, a beleza arquitetônica
composta nessa obra modernista da década de
1960/70 é digna de admiração.
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R. XV de Novembro, 1383 - América
Aberto de terça a domingo, das 10h às 16h

Centro cultural no espaço da antiga fábrica da
cervejaria Antarctica em Joinville, a Cidadela
Cultural abriga um teatro, dois espaços para
exposições de arte (Anexos 1 e 2 do Museu de
Arte de Joinville), uma sala de cinema e espaços
para realização de eventos.

Av. José Vieira, 315 - América
Aberto de segunda a segunda, das 9h às 17h30

O palco mais amado do Brasil foi
inaugurado em 1998 e comporta quase
4200 pessoas sentadas! Este espaço foi
idealizado por Luiz Henrique da Silveira,
ex-prefeito de Joinville e ex-governador
do estado. O complexo foi construído para
abrigar eventos de grande porte na
cidade, como o Festival de Dança de
Joinville.

Além disso, trazia equipamentos para
funcionar como uma arena multiuso, bem
como sedia o Expocentro Edmundo
Doubrawa e o Teatro Juarez Machado.
Batizado de Centreventos Cau Hansen, foi
inaugurado em pouco mais de um ano de
obras, em 26 de junho de 1998.

Pelo palco dos sonhos já passaram
milhares de bailarinos, bailarinas e
coreógrafos. Já são quase 20 anos recebendo o maior Festival de Dança do mundo!

Av. José Vieira, 315 - América
Aberto de segunda a sexta, das 8h às 20h

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil funciona desde 15 de
março de 2000. É a única filial do famoso Teatro Bolshoi da
Rússia. Proporciona a formação de artistas da dança,
ensinando a técnica de balé segundo a metodologia
Vaganova, dança contemporânea e disciplinas complementares.

R. Leite Ribeiro - Anita Garibaldi
Aberto de terça a domingo, das 10h às 16h

A Estação da Memória foi construída em 1906, ampliada
em 1917 e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN) em 2008. A edificação, anexa
à antiga Estação Ferroviária, representa um marco no
desenvolvimento de Joinville. O local abriga área de lazer,
cultura e educação patrimonial, contando a história da
cidade por meio da arquitetura, dos trilhos e dos objetos
de época.

Próxima ao Distrito Industrial de Pirabeiraba, Joinville
Contato: (47) 3437-8141

A Estrada Bonita, localizada em Pirabeiraba, é uma área de
turismo rural, com hospedagem, gastronomia e entretenimento, além de uma paisagem aconchegante das
propriedades rurais. A vastidão dos pastos, as construções
em arquitetura germânica e os estábulos conferem charme
ao local. Em meio ao verde, as araucárias e os eucaliptos,
típicos de regiões mais frias, contrastam com as palmeiras.

R. XV de Novembro, 1383 - América
Aberto aos finais de semana

No final do ano 2000, os fazedores de teatro da cidade de
Joinville sentiram a necessidade de juntar-se num
movimento que permitisse o encontro, a reflexão e maior
visibilidade dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos
locais, então fundaram a AJOTE, Associação Joinvilense de
Teatro. O galpão de teatro da AJOTE possui capacidade
para um público de noventa (90) pessoas.

“O verdadeiro sabor da comida caseira”

R. Lages, 994 - América
Aberto de terça a sábado, das 10 às 19h e domingos e feriados, das 15 às 19h

Um sonho do artista para estimular a consciência das artes
em sua cidade, o Instituto Juarez Machado foi inaugurado
em Joinville em 2014. Um espaço para pensar, aprender,
apreciar ou expor arte. Sem fins lucrativos, foi concebido
para trazer mais arte para a vida dos moradores de Joinville
e região, bem como, mais vida para a arte do norte
catarinense. Com inúmeras atividades e espaço para
exposições, cursos, palestras e debates, além de expor
obras dos 50 anos de carreira de Juarez Machado, busca
desenvolver e disseminar artes, promover ações de
democratização e acesso às fontes de cultura.

R. Ricardo Stamm Gomes, S/N - Centro
Aberto de segunda a sexta, das 7h às 18h e aos sábados, das 7h às 13h

O Mercado Público Municipal de Joinville está no coração
da maior cidade do Estado de Santa Catarina. Reinaugurado em 1982, oferece uma arquitetura enxaimel típica da
civilização alemã, que colonizou esse pedacinho do Brasil!
Aqui você pode encontrar produtos coloniais, artigos de
decoração, lojas de produtos naturais, verdureira,
restaurantes, loja de vinhos e itens de gastronomia.

Localizado em frente à Prefeitura - Av. Dr. Albano Schulz, Centro

O monumento fica próximo ao local onde desembarcaram
os primeiros imigrantes, segundos os historiadores. Está
localizada em frente à Prefeitura e é uma homenagem aos
fundadores da Colônia Dona Francisca, que chegaram em
terras joinvilenses com a Barca Colon.

Shopping Garten | Av. Rolf Wiest, 333 - Bom Retiro
Aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos das 14h às 20h

A exposição Roseli Rodrigues* aborda a trajetória desta personalidade
que fez com que o jazz fosse difundido no Brasil. A estreia de sua
primeira coreografia, Raça, marcou sua carreira como coreógrafa. A
Raça Cia. de Dança virou referência no jazz do país e a arte de Roseli
segue viva no mundo da dança.
*Exposição temporária durante 35º Festival de Dança de Joinville

R. XV de Novembro, 1400 - América
Aberto de terça a domingo, das 10h às 16h

O MAJ tem por finalidade recolher, abrigar, estudar,
tombar, conservar, pesquisar e expor obras de arte
em geral e em especial de joinvilenses e
catarinenses. Além disso, desenvolve programas
de comunicação museológica e educacional que
vêm sendo cumpridos ao longo dos anos com
importantes exposições de seu acervo e de artistas
joinvilenses,
catarinenses,
nacionais
e
internacionais, em mostras individuais e coletivas.

(47) 996295471 / (47) 992624138

Garten Shopping
*Temos salão de festa a partir de R$ 650

R. Leite Ribeiro, 90 - Anita Garibaldi
Contato para agendamento de visita: (47) 3455-0372

O museu conta com uma coleção de mais de
1.000 ferros de passar, mostrando a evolução
deste utensílio ao longo da história, dos
passadores em forma de caçarola das antigas
dinastias chinesas, até os contemporâneos ferros
elétricos a vapor.

R. Jaguaruna, 13 - Centro
Todos os dias, das 9h às 17h

Localizado na sede do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville, a mais antiga
corporação do Brasil, o museu resgata a
história de Joinville e dos Bombeiros no
Brasil, mostrando roupas, fotos e equipamentos usados pelos primeiros bombeiros,
instruindo e alertando a população. Em
exposição, a primeira bomba de sucção vinda
da Alemanha no início do século e o primeiro
carro-pipa.

R. Luiz Niemeyer, 54 - Centro
Aberto de segunda a sexta, das 8h às 14h

Construído em 1906, o Palacete Niemeyer
abriga parte do Museu Arqueológico de
Sambaqui. Ele fica na rua Luiz Niemeyer, 54,
Centro.

R. Waldomiro Rosa, 1636 - Ademar Garcia
Todos os dias, das 8h às 17h

O Parque Municipal da Caieira é um complexo ambiental e
arqueológico que está destinado ao convívio com a
natureza e ao lazer contemplativo e cultural. O nome Parque
Natural Municipal da Caieira vem do fato do local ter sido
uma área muito explorada comercialmente para a extração
e beneficiamento de cal, que era obtido pela queima das
conchas que formavam o sambaqui da região.

Que Joinville é manchester não é uma novidade. Mas você sabe o motivo desse
nome? Com o final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil parou de receber os
produtos industrializados importados da Europa e teve que se virar sozinho. E
Joinville se virou muito bem: entre as décadas de 50 e 80, a cidade viveu um surto de
crescimento tão grande que se tornou um dos principais pólos industriais do país.
Manchester, a cidade inglesa, teve papel importante na Revolução Industrial e
entrou para a história ao usar a máquina a vapor na indústria têxtil, pela primeira vez,
em 1789.

#PORMAISMOMENTOSFELIZES

R. Graciosa, 1255 - Guanabara
Aberto 24 horas

O espaço, na zona Sul, tem áreas de
esportes, brincadeiras e apresentações
culturais. É uma opção para curtir com a
família. Todo o local é valorizado com
paisagens naturais comuns da região, com
muito mangue, mata nativa e sambaqui. É
uma ótima opção ao ar livre!

R. XV de Novembro - América
Aberto 24 horas

O parque é um local tranquilo, de fácil acesso, com
playground, espaço para fazer piqueniques e descansar.

R. Pref. Baltazar Buschle - Espinheiros
Aberto 24 horas

Um local bem simples, sem muitos atrativos turísticos.
Porém, com uma vista belíssima do mar. Ótimo para um
passeio familiar ou entre amigos. Na região há muitos
restaurantes especializados em frutos do mar.

Buffet à Quilo

Aberto para almoço de
Segunda a Domingo

ANÚNCIO

AMÉRICA - GIASSI
Fone: (47) 3439-6810
BUCAREIN - GIASSI
Fone: (47) 3278-6810

R. Pastor Guilherme Ráu, 462 - Saguaçu
Aberto de terça a domingo, das 9h às 17h

O Parque Zoobotânico foi criado com o objetivo de
valorizar a Mata Atlântica que ainda existe na região e
propiciar uma área de lazer aos visitantes que possibilitasse
o contato direto com a natureza e a observação da fauna
local. Atualmente o parque abriga cerca de 200 animais que
são mantidos em cativeiro e por outra quantidade de
animais que habitam o Morro do Boa Vista e se deslocam
até o parque em busca de alimentos.
Além da exposição dos animais existem quiosques de
descanso, trilhas para caminhadas, pontes, academia de
ginástica ao ar livre, espaço para exposições e arquibancadas para eventos e palestras.

Rua XV de Novembro / Rodovia BR-101
Aberto 24 horas

O Pórtico de Joinville é um dos maiores cartões-postais da
cidade e recebe muitos turistas diariamente. O local é a
principal entrada do município e foi construído em estilo
enxaimel, influenciado pelas culturas alemã e holandesa.
Foi inaugurado em 14 de novembro de 1979, durante
uma das edições da Festa das Flores. O pórtico fica ao lado
do moinho, onde funciona um restaurante.

ANÚNCIO

R. Rio Branco - Centro
Aberto 24 horas

A Praça da Bandeira fica ao lado do terminal central e é um
ambiente com grande circulação de pessoas. Na praça está
localizado o monumento aos pioneiros imigrantes de
Joinville, feito pelo artista Fritz Alt.

R. XV de Novembro, 1400 - América
Aberto 24 horas

A Praça dos Suíços é uma praça de Joinville. Foi inaugurada em 2001, em homenagem aos imigrantes suíços que
chegaram na então Colônia Dona Francisca (atual
Joinville), em 1851. Localiza-se próximo ao Museu de Artes
de Joinville. Cerca de 700 suíços chegaram na região da
atual Joinville, entre os anos de 1851 e 1857. Nos primeiros
anos da recém criada Colônia Dona Francisca, os suíços
eram a maioria.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Centro
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

É no centro de Joinville que fica
localizada a Prefeitura da capital
nacional da dança!
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Viaje por Joinville com o transporte público!
Para facilitar a sua vida em Joinville, você pode baixar o aplicativo Moovit.
Viajar por Joinville nunca foi tão fácil. Veja direções passo-a-passo para qualquer atração, rua ou grande
estação. Visualize horários dos ônibus, previsões de chegada, alertas de serviço e rotas detalhadas no mapa,
para saber exatamente como chegar a qualquer lugar da cidade.
Ao viajar até qualquer destino em Joinville, use o recurso "Vamos" do Moovit com notificações para
desembarcar para saber exatamente para onde e qual distância você tem que caminhar, quanto tempo
esperar pela linha e quantas paradas ainda restam.

Além de dança, Joinville também tem música, teatro e muita arte!
Quem estiver de passagem na cidade da dança e quiser conhecer um pouquinho mais da arte
joinvilense, pode acessar o blog Simbora.lá ou a fanpage Agenda cultural de Joinville.
Por lá você pode encontrar toda a programação cultural da cidade durante o período do Festival!

INSTITUTO
FESTIVAL
DE DANÇA

47 3423-1010
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