.: MÚSICA

15, 22, e 29 de maio

.: EXPOSIÇÕES

16 de maio

MÚSICA NO PÁTIO - 2.ª EDIÇÃO

O DEVIR DO COMUM . ARTE PARTICIPATIVA, CO-DESIGN, ENVOLVIMENTO SOCIAL

Iniciativa com concertos por jovens músicos, que decorre durante o mês de maio,

Inauguração da exposição acolhida pela Direção Regional de Cultura do Alentejo

sempre à quarta-feira, às 18 horas, com entrada livre. Dia 15 atuará o grupo Yeborath

( D RCAlentejo ) , resultado de uma iniciativa do CHAIA - Centro de História da Arte e

Sax Quartet, da Escola de Artes da Universidade de Évora, e nos dias 22 e 29 de

Investigação Artística da Universidade de Évora e da Fundação Aga Khan Portugal, que

maio, atuarão os Pequenos Cantores de Modas e Expressões Tradicionais de

desenvolveram dois projetos de arte participativa e co-design com moradores de bairros

Amareleja, do Agrupamento de Escolas de Amareleja e o Quarteto de Guitarras, do

da periferia de Lisboa. Entrada livre.

Conservatório Regional de Évora - Eborae Mvsica, respetivamente.

Local: Évora - Galeria de Exposições da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 )

Local: Évora - Pátio da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 ) - Horário: 18 horas

Horário: 18 horas ( inauguração) - Até 30 de junho - De 2.ª a 6.ª feira das 9h30 às 12h30 e das

Org.: DRCAlentejo com o apoio do CRBA, Universidade de Évora - Escola de Artes, Agrupamento

14h30 às 17h30 Org.: DRCAlentejo, Fundação Aga Khan e CHAIA - UÉ

de Escolas de Amareleja e CRÉ - Eborae Mvsica + info.: T. 266 769450 - www.cultura-alentejo.pt

+ info.: T. 266769450 - www.cultura-alentejo.pt

.: VISITAS GUIADAS

18 de maio

.: FESTIVAIS

VISITAS AO PATRIMÓNIO - ALENTEJO - 2018/2019

FESTIVAL DA PALAVRA - FESTA DOS CONTOS

Com o objetivo de promover o património cultural da região, esta iniciativa decorre até

Este festival completa 10 anos e encontra-se a decorrer ao longo de 10 dias,

Até 19 de maio

julho, uma vez por mês, sempre ao sábado, com inscrições gratuitas. As próximas

maioritariamente no concelho de Montemor - o - Novo. Bocas e ouvidos de todos os

visitas realizam-se em Viana do Alentejo e dirigem-se a um grupo de 25 pessoas

tamanhos estarão reunidos em volta da Palavra dita, ouvida, cantada; da palavra

( máximo ) .

cuidada de quem faz dela a sua matéria - prima. A Palavra ocupará o Território e

Locais/Horários: Viana do Alentejo - 10h30 - Castelo de Viana do Alentejo/12h00 -

festival.

andará na boca e nos ouvidos de todos aqueles que visitarem a 10.ª edição deste
Exposição “ Olaria & Cerâmica: percursos de aprendizagem ” .

Local: Montemor - o - Novo - Biblioteca Municipal e freguesias do concelho ( consultar programa )

Org.: Direção Regional de Cultura do Alentejo com o apoio do Município de Viana do Alentejo

Org.: Associação ALGURES - Coletivo de Criação

+ info./Inscrições: T. 266769800 - paula.serra@cultura-alentejo.pt - www.cultura-alentejo.pt

+ info.: T. 917722180 - http://alguresalgures.pt/festa-dos-contos/

Agenda Cultural n.º10/2019 disponível em www.cultura-alentejo.pt -T. 266769450 - sandrasaopedro@cultura-alentejo.pt

Direção Regional de Cultura do Alentejo

.: FESTIVAIS

De 22 de maio a 2 de junho

.: FESTIVAIS

23, 24 e 25 de maio

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS DE MONTEMOR - O - NOVO

BATUTA - FESTIVAL SINES CLÁSSICO

O programa desta edição contempla teatro, música, filmes, workshops e conversas

1.ª edição do festival dedicado à música clássica, que se realiza em vários espaços da

sempre em torno das marionetas. Companhias e artistas de Portugal, Espanha,

cidade de Sines, com o objetivo de enriquecer e diversificar a oferta cultural do

França, Alemanha, Holanda e Polónia apresentam espetáculos de teatro de

concelho. Tem início dia 23, às 21h30, no auditório do Centro de Artes de Sines, com

marionetas, formas animadas, música e animação de rua. O festival promove ainda

um concerto baseado na obra "West Side Story", de Leonard Bernstein, interpretado

iniciativas complementares lúdico - pedagógicas.

pelos pianistas António Rosado e Armado Mota e os Percussionistas de Lisboa.

Locais: Montemor - o - Novo - Cineteatro Curvo Semedo, Black Box do Espaço do

Locais/horários: Sines - Diversos espaços/horários ( consultar programa )

Tempo e nas aldeias do concelho

Org.: Câmara Municipal de Sines e produzida pela Apreciarte

Org.: Associação Cultural Alma D’ A rame + info.: https://almadarame.pt

+ info./bilhética: T. 269630600 - www.sines.pt

.: CONFERÊNCIAS

24 e 25 de maio

.: MÚSICA

25 de maio

NOVOS COLÓQUIOS DOS SIMPLES - RELEITURAS

PAISAGEM MUSICAL IBERO - ARGENTINA PARA CORDAS

No âmbito da evocação dos 450 anos da morte de Garcia de Orta ( 1568-2018 ) , e do

Espetáculo de música com Flor Sur Cello Trio ( Argentina ) , uma formação atípica,

Projeto “ Entre Diálogos ” , ( OPP Cultura 2017 ) ,botânicos, historiadores, filósofos e

composta de três violoncelos e três vozes. Do seu repertório fazem parte clássicos da

biólogos participam neste ciclo de conferências, para um conjunto de releituras da

música popular argentina ( folklore, tango e cancão ) mas também composições de

obra. Será também apresentada a reedição fac-similada do “ Colóquios dos Simples e

jovens músicos argentinos.

Drogas da Índia (… ) ” . Inscrições abertas até dia 20 de maio. Locais: Évora, no

Local: Serpa - Auditório Musibéria

Anfiteatro I do Colégio Verney da Universidade de Évora e em Castelo de Vide

Horário: 18h30 Classificação: M/6

Org.: Universidade de Évora, DRCAlentejo e Grupo de Amigos de Castelo de Vide

Org: Associação Cultbéria/ Musibéria com o apoio institucional do Município de Serpa

+ info./Inscrições: https://www.uevora.pt/media _ informacoes/agenda/ ( item ) /27260

+ info.: T. 284540600 - Página do Musibéria no Facebook

.: FORMAÇÃO

29 de maio

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO: DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS - A Direção Regional de Cultura
do Alentejo acolhe uma ação de sensibilização promovida pela Fundação GDA - Gestão
dos Direitos dos Artistas, que visa proporcionar uma oportunidade para os profissionais e
interessados alargarem os conhecimentos sobre as principais questões relacionadas com o
Direito de Autor e os Direitos Conexos, e conhecerem melhor os mecanismos existentes de
proteção às carreiras profissionais dos artistas intérpretes - atores, bailarinos e músicos. A
participação é gratuita, mediante inscrição prévia, obrigatória, através de formulário
próprio. Local: Évora - Galeria da Casa de Burgos ( R. de Burgos, 5 ) Horário: Das 14h às 17h Org.:DRCAlentejo
em parceria com a Fundação GDA + info./Inscrições:T.266769450 - www.cultura-alentejo.pt

.: EXPOSIÇÕES

Até 6 de julho

IMPOSSIBLE CREATO
Exposição do artista Marco Dell'Agnello ( Itália ) que apresenta trabalhos
realizados com materiais pobres, como por exemplo a ferrugem ou velhos objetos
do quotidiano, recuperados e transformados em obras de arte. Com a pintura de
Ascanio, nome pelo qual é conhecido no mundo da arte, entramos num labirinto
onde a história, o tempo e o amor se imiscuem de forma a comunicar sentimentos e emoções.
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.: https://www.festival7sois.eu/

