.: FESTIVAIS

De 4 a 9 de junho

.: EXPOSIÇÕES

BIME - BIENAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS DE ÉVORA

CABINET OF WONDER ÉVORA: INSTANTES GRÁFICOS E GEOMÉTRICOS DA CIDADE

A 14.ª edição da BIME acolhe, durante 6 dias, 73 espetáculos de marionetas

Inauguração da exposição de desenhos e de maquetas geométricas dos alunos

para todos os públicos, 28 companhias e 85 artistas, de 11 países. As

do 1.º ano do Mestrado Integrado de Arquitetura, da Escola de Artes, da

iniciativas decorrem em 13 espaços diferentes da cidade de Évora.

Universidade de Évora ( UÉ ) . Os trabalhos apresentados resultam da

5 de junho

observação e exploração do espaço urbano de edifícios emblemáticos da Cidade
Locais/Horários: Évora - Consultar programa

de Évora. Com curadoria a cargo dos Professores Auxiliares Maria do Céu Tereno e Vitor dos Santos

Org.: CENDREV - Centro Dramático de Évora em parceria com a Câmara Municipal de Évora, com o

Gomes ( UÉ ) , a exposição ficará patente até 28 de junho.

apoio Ministério da Cultura - DGARTES, Direção Regional de Cultura do Alentejo, ERT do Alentejo e

Local: Évora - MNFC - Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo ( Museu de Évora ) Horário: 17h00

Ribatejo, Observatório da China.

Org.: CHAIA - Universidade de Évora com o apoio da DRCAlentejo - MNFMC

Bilhetes/Reservas: T. 266 703 112 ou geral@cendrev.com

+ info.: T. 266730480 - www.eartes.uevora.pt/

.: PLURIDISCIPLINARES

De 7 a 10 de junho

.: MÚSICA

“ N OS SERÕES DOS CLAUSTROS ”

ENCONTRO CORAL

Iniciativa que alia a Arte, o humor e o petisco, promovendo a descoberta de novos sons,

O Coral Évora recebe o Coral Padre José Mirabent ( Isla Cristina - Espanha ) , no

novas representações e interpretações. Música, dança, teatro, fotografia, artes plásticas

âmbito da cooperação transfronteiriça integrada na Eurorregião Alentejo, Algarve,

ou artes de rua, encontrar-se-ão à dimensão de uma boa gargalhada.

Andaluzia. A entrada é livre.

8 de junho

A entrada é gratuita.
Local: Évora - Igreja do Mosteiro de S. Bento de Cástris
Local: Portel - Claustros da Cerca de S. Paulo

Horário: 17h30

Horário: A partir das 19h00

Org.: Coral Évora com o apoio de Interreg - España - Portugal, CCDRAlentejo, DRCAlentejo,

Org.: Município de Portel

Município de Évora, União das Freguesias de Évora e Diário do Sul

+ Info.: T. 266619030 - www.cm-portel.pt

+ info.: Página do Coral Évora no Facebook

Agenda Cultural n.º 11/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt - T.: 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt

.: DANÇA

9 de junho

.: TEATRO

14 de junho

NAYARA MADERA - QUEDATE COM MI COPLA

“ A VANT

Espetáculo de Flamenco com Nayara Madera. Natural de Badajoz esta artista nasceu

Imaginemos que as primeiras memórias chegavam ao momento em que

para cantar e emocionar o público com as letras das canções que interpreta. A música

nascíamos, ou antes. Toda a experiência de milénios tornava-se fonte de

flamenca é composta canto, dança, toque de guitarra, e o "jaleo", que envolve gritos

sabedoria inconsciente e energia instintiva. Sejamos essas crianças pelo tempo

efusivos, palmas e batidas de pé, para "aquecer" a atmosfera da apresentação. A

de duração do espetáculo e perguntemo-nos: "É o comboio que está a chegar à

entrada é gratuita.

estação de Praga ou é a estação de Praga que está a chegar ao comboio?"

Local: Redondo - Auditório do Centro Cultural Horário: 21h30 - Classificação: M/6 anos

Local: Sines - Auditório do centro de Artes de Sines Horário: 21h30

Org.: Câmara Municipal de Redondo

Org.: Câmara Municipal de Sines em parceria com a AJAGATO

+info.: T. 266989216 - www.cm-redondo.pt

+ info./Bilhética: T. 269860080 - www.sines.pt/

.: EXPOSIÇÕES

Até 16 de junho

TOUT

” - LENKA VAGNEROVÁ & COMPANY ( R EP. CHECA )

.: DEBATES

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDA DESENHADA DE BEJA

“ C OMO

Encontra-se a decorrer a 15.ª edição do festival que contempla 20 exposições, com

Próximo debate Acesso Cultura, que se realiza em várias cidades do país em

autores de várias partes do Mundo; uma programação paralela diversificada que integra

simultâneo, no qual a conversa irá girar em torno do princípio de que os indivíduos

apresentação de projetos, conversas à volta da BD, lançamento de livros, sessões de

que pertencem a determinada comunidade cultural são um grupo monolítico, sem

autógrafos; concertos desenhados; o Mercado do Livro, onde se encontrarão mais de

variações, e que as suas ações e direitos devem ser vistos dentro do contexto da sua

70 editores, venda de arte original, venda de merchandising; entre outras atividades.

cultura. Tudo deve ser tolerado? A entrada é livre ( sujeita à lotação da sala ) .

Locais/Horários: Beja - Vários espaços/horários ( consultar programa )

Local: Évora - Direção Regional de Cultura do Alentejo ( DRCAlentejo ) , Galeria da Casa de Burgos

Org.: Câmara Municipal de Beja - Bedeteca de Beja.

Horário: 18h30 Org.: Acesso Cultura e DRCAlentejo

+ info.: T. 284311800 - https://cm-beja.pt

+info.: T. 266769450 - https://acessocultura.org/

.: VISITAS GUIADAS

22 de junho

VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO 2018/2019
Encontram-se abertas as inscrições para as próximas visitas guiadas, que se realizarão
ao Sítio Arqueológico de Miróbriga e ao Centro Histórico de Santiago do Cacém. A
iniciativa dirige-se a um grupo de até 25 pessoas e as inscrições são gratuitas.
Local/Horários: Santiago do Cacém - 10h00 - Sítio Arqueológico de Miróbriga / 14h30 Centro Histórico de Santiago do Cacém
Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo com a colaboração do Município de Santiago do Cacém.
+ info./Inscrições: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.pt - www.cultura-alentejo.pt

VIVER JUNTOS?

18 de junho
A TOLERÂNCIA AO RELATIVISMO CULTURAL ”

.: EXPOSIÇÕES

Até 6 de julho

IMPOSSIBILE CREATO
Exposição constituída por obras do italiano Marco Dell'Agnello, conhecido por
Ascanio no mundo da arte. Invulgar nesta exposição é o facto de as pinturas
expostas terem sido realizadas com materiais pobres, como a ferrugem ou velhos
objetos do quotidiano. Neste âmbito são apresentados trabalhos de natureza
abstrata que falam da paixão do artista - a pintura feita a partir de materiais descartados, recuperados
e transformados em obras de arte. Local: Ponte de Sor - Centrum Sete Sóis Sete Luas
Org.: Associação Sete Sóis Sete Luas com o apoio do Município de Ponte de Sor
+ info.: 966193540 - Facebook

