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

|CONFERÊNCIAS|

Tango & Música Clássica
É o tema da 4.ª conferência do ciclo “Vasos Comunicantes”, que será proferida
pelo Professor Roberto Alejandro Pérez, dia 22 de abril, às 16h00, no auditório
da Biblioteca Municipal de Beja.
Esta conferência incide no Tango e na forma como os compositores clássicos
Stravinsky, Albéniz e Schönberg receberam as suas influências e conteúdos,
bem como no caminho inverso, que influenciou e deu frutos, a obras como as
de Astor Piazzolla.
As inscrições, gratuitas mas obrigatórias, devem ser efetuadas através da
Biblioteca Municipal de Beja.
As conferências são organizadas por CEDIM - Centro de Estudos e Divulgação
Musical, do Conservatório Regional de Beja e Literacia Musical, com o apoio da
Câmara Municipal de Beja.

|DANÇA|

•

Artigo 88
Espetáculo de dança, com Bárbara Faustino, que se realizará no Dia Mundial da
Dança, 29 de abril, às 18h30, no Auditório do Musibéria, em Serpa.
Baseado no artigo 88 da lei de estrangeiros n.º 23/2007, que define as
condições e procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de
cidadãos estrangeiros do território português, o espetáculo ARTIGO 88 discute,
em movimento, a ideia de fronteira. O corpo, em cena, atravessa e é
atravessado por esta ideia.

A iniciativa é organizada por Musibéria com o apoio da Câmara Municipal de
Serpa.

|DEBATES|

•

Dizer o indizível para quê?
É o tema do debate que se realizará dia 18 de abril, entre as 18h30 e as 20
horas, na Galeria da Casa de Burgos, em Évora, organizado pela Acesso Cultura
em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo.
O tema do Dia Internacional dos Museus, celebrado a 18 de maio, é, este ano,
“Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus”. Que histórias
serão essas que não se dizem? Porque é que devemos (ou não) contá-las?
Terão todos os museus histórias controversas a contar? A quem cabe contá-las?
Com este debate, que contará com a participação das convidadas Ana Carvalho,
Ana Cristina Pais, Filipa Oliveira, Carla Barroseiro, e com a moderação de Ana
Rita Costa, pretende-se refletir sobre o que devemos ou podemos esperar dos
nossos museus, como profissionais e como visitantes.
A Acesso Cultura organiza este debate, em simultâneo, também em Lisboa,
Porto e Portimão. A entrada é livre.

|EXPOSIÇÕES|

•

'Arqueologia em Portugal: Recuperar o Passado em 2015'
Exposição itinerante que se encontra patente no castelo de Beja, onde pode ser
visitada até dia 22 de abril.
A mostra divulga a atividade arqueológica no território nacional, destacando
as intervenções consideradas de maior relevo.
No âmbito desta exposição são apresentadas duas intervenções arqueológicas
de cada uma das regiões nacionais do continente e dos arquipélagos.
A iniciativa é organizada pela Direção Geral do Património Cultural, Direções
Regionais de Cultura do Alentejo, Algarve, Centro e Norte, com a colaboração
da Câmara Municipal de Beja.

•

"Guardar. Pousar. Assento. Estes são os nossos móveis"
É o nome da exposição patente no Museu de Évora, inaugurada no passado
mês de março, que apresenta peças de mobiliário, datadas entre os séculos
XVII e XIX, quase exclusivamente de uso doméstico, marcadas pela prevalência
da forma, face à decoração e pela excelência das madeiras utilizadas.
As peças escolhidas para acompanhar o mobiliário exposto pretendem mostrar
outras expressões artísticas, contemporâneas.
A iniciativa é organizada pela Direção Regional de Cultura do Alentejo – Museu
de Évora.

|MÚSICA|

•

Tiago Bettencourt e a convidada especial Raquel Tavares
Um espetáculo único numa harmoniosa cumplicidade celebrará a grande Festa
da Liberdade, em Grândola. Na noite de 24 de Abril, às 22h45, um dos maiores
cantores e compositores da nova música portuguesa e uma das mais
importantes vozes do Fado contemporâneo sobem ao palco, junto ao
Complexo Desportivo Municipal José Afonso, para um espetáculo que celebra a
revolução de 74.
No concelho de Grândola as comemorações da Revolução dos Cravos decorrem
ao longo do mês de abril com uma programação preparada pelo Município, em
parceria com as Juntas de Freguesia e o Movimento Associativo.

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

