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PROGRAMAÇÃO
5 de Agosto
DUO MONTANARO/CAVEZ
Baile folk

https://www.facebook.com/pages/Duo-MontanaroCavez/147268618633264
Um acordeão e um violino... uma viagem entre ventos do norte e os sons do
oriente. Uma emoção, às vezes improvisado, às vezes, livre, suave ou tenso
…Uma música... sem fronteiras, sem um nome ... livre ...

6 de Agosto
SONS LIBRES
Baile folk

www.reverbnation.com/sonslibres
Sons Libres é um duo de música neotrad franco-senegalês, formada em 2005
por Adama Diop, percussionista e cantor, e Guinot Anne, concertinista.
Foi o seu desejo de compartilhar as suas experiências e o seu amor pela
música e pela dança que os levou a desenvolver um repertório de música de
dança. Desde o Bourreé cantado em Wolof, ao ar tradicional dos pescadores
de Dakar reinventada na concertina, Sons Libres fazem-nos viajar com as suas
melodias mistas e a sua energia retirada da força das suas raízes.

SEMENTINHA

www.sementinha.eu
O “Sementinha” foi um projecto pioneiro na cidade do Porto que nasceu em
2002 de uma paixão do Paulo das Cavernas e da Eva Azevedo pela música e
dança da costa oeste de África. Ao longo dos anos desenvolveu-se com o
sonho de levar esta cultura ao maior número de pessoas, classes etárias e
sociais.
O Sementinha ainda não possui sede fixa, talvez seja mesmo essa ideia para
poder semear a sua essência aos 4 cantos do mundo. Nosso trabalho consiste
em: worskhops e animações de dança e música africana, actividades para
crianças, organizamos viagens de formação a África (em especial a Burkina
Faso), e formação em Portugal com Bailarinos e músicos profissionais
africanos.

ENRAIZARTE
Concerto

www.projectoenraizarte.com

ENRAIZARTE é um PROJECTO da Academia de Artes de Chaves cujo
principal objectivo é o desenvolvimento do estudo e divulgação da múisica
tradicional da nossa região. Visa a recolha, tratamento e desenvolvimento de
músicas do mundo bem como originais inspirados na música tradicional.

JEFF CARESSE
Baile folk

https://www.facebook.com/jeffcaresse

Este grupo nasceu de um desejo de sulfuroso relâmpago "Jeff" chamado
"Caress" para actuar em palco com os seus dois amantes mal-intencionados.
Uma explosão de intensas emoções...
Os botões de pérola que gentilmente fazem cócegas a Aurelia ... O cabelo que
esfrega langorosamente Clementine… serve o acordeonista patife uma
expressão
sensual.
Juntos, eles irão colocá-los numa atmosfera digna dos melhores dramas
românticos, eles irão fazê-los viajar através do ar irresistivelmente exuberante,
não poderá resistir a tanta voluptuosidade… Venha conviver com essas notas
doces, dancem, dancem, senhoras e senhores livremente! ....

OSMAVATI
Concerto

www.myspace.com/osmavati

Improvisação e liberdade em palco são sinónimos de ÓSMAVATI.
Com a alegria contagiante da música Klezmer, fazem-nos viver e sonhar em
ambientes de carácter festivo, onde a qualidade de execução se funde com
sonoridades estonteantes e imprevisíveis! Com uma cultura técnica e musical
apurada, o grupo ÓSMAVATI promete grandes espectáculos de interacção
com o público, onde o convívio, dança e descontracção é o mote!

7 de Agosto
SOPHIE CAVEZ & AURÉLIEN CLARANBAUX
Baile folk

http://www.sophiecavez.sitew.com/
http://www.myspace.com/claranbaux

DROP ETNICA
Concerto

www.reverbnation.com/dropetnica
Um projecto que surge de uma Residência Artistica Itenerante com
performances de rua pelas estradas da europa em 2011. O duo do Porto
composto por Mariana Root e Renato Oliveira, apresenta composiçoes em
formato canção com didgeridoo e voz. Assumem uma mensagem forte e
interventiva, acompanhada de uma linha musical eclética mas com a
predominante mistura com sons de várias origens do mundo que, dão
originalidade e estética rica á criaçao. Os instrumentos utilizados foram
ajustados à mobilidade dos artistas, sendo o set composto por voz, didgeridoo,
shruti Box, flauta de harmónicos, mini kit de bateria e beat Box.

MOSCA TOSCA
Baile folk

www.myspace.com/moscatosca

"...Vinda de uma época esquecida, mas ainda viva, esta formação de jovens
músicos oferece ao público um espectáculo de ritmos tradicionais europeus
dignos de uma lenda épica. Os participantes poderão dançar a pares com
valsas lentas e inebriantes ou, se preferirem, dançar em grupo com agitadas
coreografias de tirar o fôlego.
No final de Julho de 2010, apresentam “Petisco”, o primeiro cd-maquete, com
temas originais e tradicionais do repertório, mostrando que através da
criatividade, muitas vezes onírica, as culturas são moldadas com arranjos e
composições originais dos elementos do grupo, sem fugir aos ritmos das
danças tradicionais.
O desafio fica lançado... é para ouvir, dançar e sonhar sem limites..."

OLIVETREEDANCE
Concerto

www.reverbnation.com/olivetreedance
OliveTreeDance tornou-se um trio revolucionário na música alternativa em
Portugal. Trouxeram novidade em 2005 e hoje em dia existem já inúmeros
projetos inspirados na sua originalidade. O didgeridoo é o fio condutor do seu
som e foi com ele que chegaram aos Tops de discos mais vendidos em
Portugal em 2010. É um espetáculo intenso de muita explosão sonora.
Promete uma noite de dança revigorante.
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