Rubrica ‘Roteiro Cultural’ – Diana FM
Semana de 27 a 30 de junho - 2017 – 11h00

|DANÇA|

•

A Perna Esquerda de Tchaikovski
É o nome de um dos espetáculos que integram a digressão nacional da
Companhia Nacional de Bailado, no âmbito das comemorações do seu 40.º
aniversário, que será realizado dia 1 de julho, às 21h30, no Centro de Artes de
Sines.
É com este espetáculo que a CNB encerra, em Sines, o seu périplo pelo
Alentejo, que contou com o apoio da Direção Regional de Cultura.

|EXPOSIÇÕES|

•

Guardou-os a Terra...
É o nome da exposição que se encontra patente no Núcleo Museológico da Rua
do Sembrano, em Beja, proporcionando ao público uma pequena viagem pela
evolução humana desde a aurora da humanidade até aos homens
anatomicamente modernos.
Integrada no Ciclo Expositivo Sob a Terra e as Águas - Porque há sempre novas
histórias para contar..., numa organização conjunta da Câmara Municipal de
Beja, EDIA e Direção Regional de Cultura do Alentejo, esta exposição pode ser
visitada até meados de agosto e, tal como as que se lhe seguirão, será
complementada

•

com

um

conjunto

de

conferências.

Exposição de Fotografia Estação Imagem 2016 – Viana do Castelo
Constituída por fotografias premiadas, no âmbito do Prémio Estação Imagem
2016, esta exposição encontra-se patente ao público no Centro Multifacetado

de Novas Tecnologias de Vidigueira, onde pode ser visitada, de segunda – feira
a sábado, até 15 de julho.
A iniciativa é organizada por Estação Imagem e Câmara Municipal de
Vidigueira, com o apoio do Centro Multifacetado de Novas Tecnologias de
Vidigueira.

|FESTIVAIS|

•

Festival Internacional de Bandas Filarmónicas do Alto Alentejo
Realizado anualmente, no dia 2 de julho, este ano terá lugar, a partir das 17
horas, em Monforte e nas freguesias do concelho. A presente edição
homenageia Alexandre Ribeiro, compositor e músico monfortense, e integra a
atuação de oito bandas filarmónicas provenientes de Albuquerque, Alter do
Chão, Crato, Elvas, Gavião, Nisa, Portalegre e Póvoa e Meadas.
O evento é organizado pelo Município de Monforte, Juntas de Freguesia de
Assumar, Monforte, Santo Aleixo e Vaiamonte, e Federação de Bandas
Filarmónicas do Distrito de Portalegre, com o apoio da Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo.

13 E 14 DE JULHO
|JORNADAS|

•

"Cultura, Cooperação e Redes: Mediação Cultural” – 2CN – CLAB 2017
Estas segundas Jornadas Temáticas (Cultural Cooperation Networks – Creative
Laboratory) vão decorrer no Alentejo, em Évora, nos dias 13 e 14 de julho de
2017 e são copromovidas com a Direção Regional de Cultura do Alentejo,
onde terão lugar.
As Jornadas 2CN-CLab 2017 "Cultura, Cooperação e Redes" são organizadas no
âmbito do projeto de investigação “Redes de Cooperação Cultural
Transnacionais: Portugal Europeu, Lusófono e Ibero-americano” que está a ser
desenvolvido com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, em
Portugal, Espanha e Brasil.

Visam promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de cooperação
cultural e, desta forma, sensibilizar e potenciar a capacitação dos envolvidos
para a participação em organizações desta natureza.
Apenas para o segundo dia serão necessárias inscrições, dadas as
características do respetivo programa que, entre outras iniciativas, contempla
uma visita ao Museu da Luz.
Para inscrições e mais informação poderá ser consultada a página web da
Direção Regional de Cultura do Alentejo.

|MÚSICA|

•

Concerto com Fagote e Trio de Cordas
Integrado na Temporada de Concertos da Fundação Casa de Bragança, realizase dia 30 de junho, às 21h00, no Paço Ducal de Vila Viçosa.
Será interpretado por Raquel Queiroz (violino), Gerardo Gramajo (viola), César
Gonçalves (violoncelo) e Franz Jurgen Dorsam (fagote).
A entrada é livre.

|TEATRO|

•

‘A Bilha Quebrada’
A Companhia Teatro da Terra estreou a sua nova produção, 'A Bilha Quebrada',
de Heinrich Von Kleist, que está em palco, no Teatro Cinema de Ponte de Sor,
até 2 de julho, de quarta a sábado, às 21 horas, e domingo às 16 horas.
Esta produção, a partir do texto clássico do mais importante dramaturgo do
movimento romântico alemão, considerado o precursor do teatro moderno, é
encenada

por

João

Didelet

e

classificada

para

M/12.

Para mais informação e reservas deverá ser contactada a Companhia Teatro da
Terra.

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

