Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 11 a 14 de julho - 2017 – 11h00

|EXPOSIÇÕES|

•

“Guardou-os a Terra...”
É a primeira de um conjunto de exposições integrado no ciclo ‘Sob a Terra e as
Águas - Porque há sempre novas histórias para contar...’ que tem por objetivo
proporcionar ao público uma pequena viagem pela evolução humana, desde a
aurora da humanidade até aos homens anatomicamente modernos. Esta
exposição é complementada por várias conferências, sendo a próxima no dia
28 de julho, às 18 horas. Patente no Núcleo Museológico da Rua do Sembrano,
em Beja, é organizada pela Câmara Municipal de Beja, EDIA e Direção Regional
de Cultura do Alentejo.

|FESTIVAIS|

•

Festival Interdisciplinar “A Kadela Anda Lusa”
Com o objectivo de inscrever a prática artística contemporânea nas vivências
do espaço e dos tempos da cidade, e convocando os questionamentos de
jovens artistas face às suas práticas, este festival começou no passado dia 6 de
julho e decorrerá até 22 de julho, apresentando ao longo do mês um conjunto
de projectos artísticos que ligam desenho e performance, desenho e ritual,
desenho

e

participação,

desenho

e

dança

e

desenho

e

vídeo.

Apresenta os trabalhos de sete jovens mulheres artistas, em espaços públicos
e na Igreja de São Vicente, em Évora, ponto central deste festival que se
apresenta como "indisciplinar" e presta no título uma homenagem ambivalente
e oblíqua à ironia transgressora e radical de "Um cão andaluz", de Luis Buñuel e
Salvador Dali (1929), deslocando-o para o território das possibilidades 'lusas'.

•

FESTIVAL NOITES NA NORA
O NOITES NA NORA é uma organização da companhia de teatro Baal17, desde
o ano 2000. Acontece todos os anos em Julho, no espaço único da Nora, no
início do aqueduto da cidade de Serpa, nas traseiras da velha Nora que dá
nome ao Festival. “A cultura como uma festa” continua a ser o lema destas que
são nas palavras da organização as noites mais agradáveis do Alentejo. A 18.ª
edição deste evento multidisciplinar, apresenta até dia 22 de julho uma
programação diversificada: novos talentos da música portuguesa, companhias
de teatro de referência e emergentes no panorama nacional, debates e oficinas
para todos os interessados, residências de criação artística. O programa
completo na página oficial e de facebook da companhia BAAL17.

|MÚSICA|

•

Recital de Harpa: Mosteiro S. Bento de Cástris, 16 Julho
No próximo dia 16 de Julho, domingo, terá lugar o Recital de Harpa por Silke
Aichhorn, no Mosteiro de São Bento de Cástris, em Évora, às 17h30. O concerto
desta conceituada harpista é organizado no âmbito do XXV CisterMúsica - Festival de
Música de Alcobaça e conta com o apoio da Direcção Regional de Cultura do Alentejo e
da Câmara Municipal de Évora. Silke Aichhorn é uma das mais requisitadas

harpistas europeias, atuando tanto como solista como em grupos de câmara.
Público e crítica têm a par aclamado amplamente os seus concertos - sendo
considerada uma das poucas e bem sucedidas harpistas a apresentar a harpa
como instrumento a solo. Entrada Livre.
|PATRIMÓNIO E MÚSICA|

•

Rota dos Coretos do Alto Alentejo
Entre Julho e Setembro os coretos do Alto Alentejo vão ganhar nova vida com a
edição de 2017 da "Rota dos Coretos do Norte Alentejano", iniciativa da
Federação das Bandas Filarmónicas do Distrito de Portalegre, em parceria com
a Fundação Inatel, autarquias, bandas e orquestras do distrito. Assim, poderá
assistir no dia 14 julho, sexta feira, em Alegrete ao concerto no Coreto pela
Sociedade Recreativa Musical Alegretense, com inicio às 21h; e no dia 15 de
julho, sábado, às 22h é a vez da Sociedade Filarmónica Alpalhoense apresentar
concerto no coreto de Alpalhão. Aliar a música ao património existente no
distrito, neste caso os coretos, é o grande objectivo desta iniciativa.

|TEATRO|

•

SOMNIO, ensaio para uma ruína
Somnio – palavra que vem do latim, sonho – é uma Performance
multidisciplinar em site specific e a nova criação do Teatro do Mar, que estreia
dia 14 de julho, nas RUÍNAS do antigo ginásio – Ex-IOS, em Sines. SOMNIO é
uma experiência performativa vivida por espetadores e atores no espaço real,
simbólico e não convencional de uma ruína. Em SOMNIO procura-se a ponte
para um lugar precioso da memória, algo que nos lembre quem somos, que
acorde a consciência e nos resgate. Metafórico e poético, com uma linguagem
contemporânea, permite que o espetador crie a sua própria narrativa. Direção
e Processo Criativo de Julieta Aurora Santos. Apresentações dias 14, 15 e 16 de
julho - sessões de 35 minutos, limitadas a um número restrito de espetadores.

•

“Terras ou O que é Teu Está Guardado”
O grupo Meninos da Graça _ Plataforma de Criação Artística apresenta
“Terras ou O que é teu está guardado”, espetáculo contemporâneo entre o
teatro, a dança e a música, com o contributo de artistas emergentes ligados à
cidade de Évora. Em cena de 14 a 23 de julho de 2017, sextas, sábados e
domingos às 20H30 na Cafetaria da Sé de Évora - Museu de Arte Sacra da Sé.
O espetáculo tem direção artística de Pedro Filipe Mendes e direção de
produção de Inês Mourão Pinelas.

Informação sobre estas e outras iniciativas disponível em: www.cultura-alentejo.pt

