


A  origem 
do hip hop 

O Hip Hop surgiu na década de 70 nos guetos 
de Nova Iorque em diferentes formas de 
manifestações artísticas a fim de driblar a 
violência decorrente da segregação racial 
encontrada nos Estados Unidos naquela 
época. 
 
Afrika Bambaataa, líder da banda Zulu Nation, 
nasceu no Bronx e é reconhecido como o 
precursor por conseguir levar as culturas dos 
MC's, DJ's, B.Boys e Writers (grafiteiros) aos 
bairros negros e latinos da cidade. 



Festa de Hip Hop voltada para o público infanto-juvenil em 
local que respira essa essência underground desde a sua 
concepção. Evento socialmente e ecologicamente 
responsável que incentiva o intercâmbio cultural entre 
artistas já consagrados nas quatro vertentes do Hip Hop 
(MC, DJ, Break e Grafite) com o público convidado por 
meio de apresentações de discotecagem, break dance, 
batalha de rima e grafite ao vivo. 



Ser uma referência no entretenimento infanto-juvenil 
carioca por: 
 
- Incentivar os estímulos artísticos da nova geração; 
 
- Promover um intercâmbio interativo entre convidados 
e representantes dos quatro pilares do Hip Hop de 
forma inovadora;  
 
- Proporcionar um ambiente saudável para novas 
amizades e pequenas paqueras; 
 
- Fidelizar massa crítica da juventude carioca; 
 
- Difundir os valores de cidadania através de 
campanhas de conscientização contra violência, 
poluição e qualquer forma de preconceito.  

Objetivos Objetivos 



OPORTUNIDADES 
 Valorização do gosto musical e das técnicas de 
discotecagem (scratchs, samples e batidas) através 
das apresentações dos DJ’s.  
  
Valorização da consciência corporal e da dança 
através das performances de break dance. 
  
Valorização do uso da palavra e do raciocínio rápido 
através das batalhas de rima. 
  
Valorização dos estímulos visuais e aproximação da 
arte de rua através da exibição de grafite ao vivo.  

OPORTUNIDADES 



Ocupando um galpão de dois andares, o Espaço Cultural Olho da Rua é um misto de 
casa de show, galeria de arte, bistrô e loja de design.  Decorado com peças de ferro-
velho e arte urbana para todos os lados, ainda conta com um sistema próprio de 
reaproveitamento de água da chuva.  Localizado em rua movimentada e com 
estacionamento próximo no coração de Botafogo.  



O evento TUDU NOSSU foi idealizado afim de estimular a 
circulação de ideias e conhecimentos, além de fomentar a 
reflexão sobre a importância da arte em nossas vidas. Uma 
proposta diferenciada baseada na carência de eventos do 
gênero para o público-alvo em questão. 
  
Acreditamos que muitas pessoas precisam ter um contato 
mais direto com essas experiências culturais para poder 
então apreciá-las. Orquestramos um local propício para que 
os jovens possam ouvir uma boa música, dançar, se 
expressar e se inspirar.  
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