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O Festival Byonritmos nasceu em Baião, no ano de 2006, como resultado de um desejo partilhado por um
grupo de jovens ligados às artes plásticas e performativas. A ideia, criar neste local de paisagens únicas
um evento cultural anual, juntando diferentes artes, géneros e estilos, para um público intergeracional.
Uma organização, assente numa construção partilhada, promovendo o espírito de iniciativa, o trabalho de
grupo e preocupações ambientais, envolvendo jovens e diferentes instituições locais nessa construção.
Desde a sua 1ª edição, este festival não tem parado de crescer, tanto ao nível do público, hoje em maior
número e internacional, como na própria maturidade do evento, possuindo aspectos singulares…entre
natureza, dança, tradição e sustentabilidade. Contando com diferentes parceiros, o Festival Byonritmos
é organizado pela Câmara Municipal de Baião e pela Associação Byonritmos.
Tendo como objectivo promover a dinamização e a sensibilização para a valorização do património cultural
do concelho de Baião, através da inovação de competências tradicionais e da sua fusão com outras
referências, o Byonritmos tem também preocupações e objectivos muito particulares para o público jovem
do concelho de Baião, que neste se envolve de uma forma especial. Possibilitando, que esta faixa etária
possa aqui vivenciar a tradição enquanto processo vivo e dinâmico, a sustentabilidade local enquanto
processo desafiador da imaginação e criatividade, promovendo o ambiente propício para que muitos
possam aqui despertar para as boas práticas neste domínio e o conceito de comunidade enquanto
facilitador da acção e responsabilidade social. Como tal, desde 2006, a organização do festival conta com
a participação activa da população local, em diversas áreas, tais como logística, comunicação,
programação e produção.
Entre 2006 e 2009, no sentido de ir ao encontro das vontades sentidas pelos jovens activos na
organização, no tempo, a programação deste certame englobou géneros musicais como soul, rock, funk,
reggae, metal, blues, ska, punk, electronic, blues, dub, grunge, folk e world music. A partir de 2010, esta
programação direccionou-se mais para a música e danças do mundo. Uma aposta ganha, que trouxe uma
maior participação de público nacional e internacional, potenciando por outro lado, de uma forma mais
objectiva, as múltiplas ofertas do concelho de Baião em ligação com as tradições/ruralidade.
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Festival Byonritmos 2010
9 e 10 Agosto

Festival Byonritmos quer pôr público a dançar.
Comemorando a sua 5ª edição, o “Byonritmos 2010” irá decorrer nos dias 9 e 10 de Agosto de
2010, em Baião.
Desde 2005 dedicando-se à promoção da cultura musical para a juventude da região, a
organização do “Byonritmos 2010” prepara para este ano uma programação, em tudo, especial!
O destaque vai para as danças e a música do mundo. A programação de festival conta com
oficinas de dança, oficinas paralelas, oficinas de instrumentos, passeios pedestres, concertos e
bailes. Uma programação que pretende envolver e aproximar todos: músicos, monitores de dança
e público de diferentes gerações na construção de dois dias mágicos.
Uma organização da Ass. Byonritmos, Ass. Andarilhos e Ass. Popolomondo
Parceiros: Contagiarte e Ass PédeXumbo com o apoio da Câmara Municipal de Baião.

Festival Byonritmos 2011
8 e 9 Agosto

Este ano o Festival da Diversidade tem logo uma boa surpresa, mudou-se para a Praia Fluvial da
Fraga, Baião, um espaço envolto de uma paisagem magnífica.
Na sua sexta edição a programação conta, como sempre, com um leque internacional de
participações, prometendo muita música, dança, oficinas diversas para crianças e adultos e o
desfrutar de um local fantástico. Para além da programação de base, cartaz deste ano, a
organização criou o espaço ByonARTES '11, onde se pretende acolher novos artistas
(portugueses e estrangeiros) nas mais diferentes áreas artísticas enquadrados com a identidade
que hoje este evento assume. O espaço Byonfeira, constitui uma das ofertas renovadas do
evento, onde terá destaque a venda e promoção de produtos de artesanato e gastronomia que
promovam o conceito de desenvolvimento sustentável.

Festival Byonritmos 2012 - 5 a 7 de Agosto
... entre natureza, dança, tradição e sustentabilidade.

Baião será novamente palco do Festival Byonritmos.
Uma 7º edição que se prepara em força e que contará com mais um dia de programação. Três
dias de agosto sob as frescas sombras da Praia Fluvial da Fraga do Rio, envolvendo danças,
concertos, oficinas de instrumentos e actividades múltiplas, enquadradas com a identidade que
este evento assume.
Para além da juventude que sempre acorre em número a este evento, potencia-se nesta 7º
edição a participação das famílias, com um local de campismo próprio e uma programação
paralela, pensada neste sentido... entre natureza, dança, tradição e sustentabilidade.
O Festival Byonritmos é uma organização conjunta da Associação Byonritmos e Câmara
Municipal de Baião.

PROGRAMAÇÃO 2012
BYONPALCO - concertos
Olivetreedance (Portugal)
Osmavati (Portugal)
Drop Etnica (Portugal)
Enraizarte (Portugal)
Sementinha (Portugal)
BYONDANÇA - bailes
Jeff Caresse (Bélgica)
Sons Libres (Bélgica)
Duo Montanaro&Cavez (Bélgica/França)
Sophie Cavez & Aurelien Claranbaux (Bélgica/França)
Mosca Tosca (Portugal)
BYONDANÇA – oficinas de dança para adultos
Danças Klezmer - Jorge Anjomar
Danças Europeias - Matias
Danças Africanas - Eva Azevedo
Danças Da Europa Do Leste - Mirjam Dekker
Forró - Sérgio Cardoso
Danças Toscas - Matias
BYONALTERNATIVAS – oficinas alternativas para adultos
Swasthya Yoga - Mafalda Albuquerque
Risoterapia & Danças Cómicas - Jorge Anjomar
Voice & Hang Drum -Thea E Adam
Passeios Pedestres – Associação Viver Canadelo
Histórias Da Maré Viva - La Maré
BYONMÚSICA - oficinas de instrumentos para adultos
Renato Oliveira – Didgeridoo
Cordofones Tradicionais – Andarilhos
Cavaquinho (Iniciação) - Pedro Fernandinho
Viola Braguesa (Iniciação) - João Paulo Borges
Ritmos De Baião - Caixa E Bombo - Paulo "Sapateiro"
BYONCRIANÇAS – oficinas para crianças
Ciência - Diana Costa
Origami- Marta Figueiroa
Teatro de Papel - Nuno Silva
Danças tradicionais - Mirjam Dekker
Pintura em Tecido - Andrea Silva
Flautas de cana - Domingos Silva
Construção de papagaios - Sara Ribeiro
Dança Criativa - Cláudia Granjo
Histórias Com Dança - Ynari A Menina Das 5 Tranças - Eva Azevedo

O Festival Byonritmos acontece na Praia Fluvial da Fraga (Baião) envolvendo-se assim por
um espaço amplo composto por várias áreas e rodeado por um cenário natural 100% verde onde
o público poderá desfrutar da natureza envolvente e descansar durante o dia nas pausas das
actividades e refrescar-se nas águas do Rio Ovil.
O espaço encontra-se dividido em várias áreas de actividades e de campismo e oferece ainda
uma área de restauração.

ByonPALCO

No espaço ByonPALCO toma forma o Palco Principal, um espaço amplo onde decorrem
concertos e bailes durante a noite, com uma programação internacional, nas áreas da música e
da dança.

ByonDANÇA

No espaço ByonDança acontecem, durante o dia, as oficinas de danças internacionais para
adultos, e durante a noite, bailes tradicionais, onde todos são bem-vindos para dançar.

ByonMÚSICA

O espaço ByonMúsica destina-se a oficinas de instrumentos musicais tradicionais, quer
portugueses quer estrangeiros, num ambiente descontraído de partilha de culturas e emoções.

ByonCRIANÇAS

O ByonCrianças é um espaço destinado ao público mais jovem. Neste espaço, as crianças irão
viver um mundo de fantasia com oficinas de dança, música, ecologia e as mais variadas áreas
artísticas e ambientais.

ByonFEIRA

A ByonFeira é um espaço destinado a venda e promoção de produtos de artesanato e
gastronomia das diferentes regiões de Portugal. Neste espaço, têm também lugar, produtos
inovadores que promovam o conceito de Desenvolvimento Sustentável Local.

ByonRIO

Neste espaço de lazer, o público poderá desfrutar da natureza envolvente do festival e descansar
ao longo do dia, refrescando-se, entre as actividades do festival, na frescura das águas do rio
Ovil. A praia fluvial oferece uma área de descanso e uma área de restauração .

ByonCAMPISMO

O Byoncampismo é o espaço de descanso, localizado ao longo das margens do rio, sob árvores
onde a sombra abunda. Este espaço está destinado ao público e artistas, estando dividido em
três grandes áreas: Campismo Geral, Campismo Calmo, Campismo Famílias e Campismo
Artistas.

PREÇÁRIO
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Até 30 de Junho
Adultos
A partir de 30 de
Junho
Crianças até aos 12
anos
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CANDIDATURAS
ByonARTES
Até 20 de Maio!

Está oficialmente aberto o período de candidaturas para artistas que pretendam integrar os
diversos espaços da 7ª edição do Festival Byonritmos 2012 (espaços BYONPALCO,
BYONDANÇA, BYONMÚSICA, BYONCRIANÇAS e BYONARTERNATIVAS), que irá decorrer
nos dias 5, 6 e 7 de Agosto em Baião.
O festival conta já com uma programação de base, tanto a nível de grupos musicais, como a nível
de monitores nas mais diversas áreas artísticas.
No entanto, tal como em 2011, a organização do festival pretende alargar horizontes e oferecer a
oportunidade a novos artistas (portugueses e estrangeiros) que queiram divulgar e promover o
seu trabalho para um público atento e abrangente. As áreas podem ser as mais diversas,
englobando projectos de dança, música, teatro, animação de rua, ecologia, entre outros.
Sendo o Byonritmos um festival familiar, para além das áreas culturais já conhecidas do festival,
este ano estamos disponíveis para candidaturas de actividades para FAMÍLIAS e CRIANÇAS.
Contamos com a vossa originalidade!
O período de candidaturas de artistas irá decorrer até ao dia 20 de Maio
Até ao próximo dia 30 de Maio, informaremos os escolhidos através de email.

ByonVOLUNTARIADO
Até 30 de Junho!

Está oficialmente aberto o período de inscrições para voluntariado na 7º edição do Festival
Byonritmos, que irá decorrer nos dias 5, 6 e 7 de Agosto em Baião.
Se tens espírito jovem e gostas de boa música junta-te a nós e traz a tua vontade para Baião.
Aqui, com vista privilegiada sobre a serra e o rio, terás a possibilidade de integrares diversas
equipas de voluntariado e participar activamente em dois dias de muita música, animação e
diversão.
O período de candidaturas da Byonfeira irá decorrer até ao dia 30 de Junho.
Até ao próximo dia 15 de Julho, informaremos os seleccionados através de email.

ByonFEIRA
Até 30 de
Junho!

Está oficialmente aberto o período de candidaturas para a Byonfeira – Feira de Artesanato e
Gastronomia da 7ª edição do Festival Byonritmos, que irá decorrer nos dias 5,6 e 7 de Agosto
em Baião.A Byonfeira é um espaço destinado a venda e promoção de produtos de artesanato e
gastronomia das diferentes regiões de Portugal e a produtos inovadores que promovam o
conceito de Desenvolvimento Sustentável Local.“Uma comunidade sustentável vive em harmonia
com seu meio ambiente e não causa danos a meios ambientes distantes ou a outras
comunidades – agora ou no futuro. A qualidade de vida e os interesses das futuras gerações são
mais valorizados do que o crescimento económico ou o consumo imediato.” Caring for the Earth
UNEP
O período de candidaturas da Byonfeira irá decorrer até ao dia 30 de Junho.
Até ao próximo dia 15 de Julho, informaremos os seleccionados através de email.

CONTACTOS PARA IMPRENSA:
FESTIVAL BYONRITMOS 2012
SITE: www.byonritmos.com
FACEBOOK: facebook.com/byonritmos
EMAIL: byonritmos@gmail.com
TEL: (00351) 912234626

