Esta Agenda Cultural é organizada por Dagmar Barbosa, Graziele Mercês, Luâine Almeida, Nadja
Gomes, Priscila Matos e Vanessa Lira (Núcleo de Relações Públicas da Ascom/UNEB)

Veja a TR também no BLOG UNEB: www.blog.uneb.br

Dica da Semana
O cinema, considerado a 7º arte não é só uma ferramenta de entretenimento, ele contribui
consideravelmente para o desenvolvimento crítico, educacional e cultural. Esta semana de 17 a 24 de
novembro, a cidade está sediando o 7º Festival Internacional de Cinema. O Festival que tem como tema De
Olho no Mundo, é uma homenagem ao crítico e criador da Mostra Internacional de Cinema, Leon Cakoff. O
evento reúne trinta filmes em cinco mostras que podem ser vistas nas Salas de Arte do Cinema da UFBA
(Vale do Canela), Cinema do Museu (Corredor da Vitória) e no Cine XIV (Pelourinho). A programação pode
ser conferida diariamente às 18h. Mais informações no site http://www.saladearte.art.br.
Por Luâine Almeida, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 17/11
MÚSICA
Vila da Música

Projeto promove diversas apresentações musicais, entre elas: Tito Bahiense e Pedro Morais, Mestre
Lourimbau e o tradicional Encontro de Compositores.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h e 20h30
R$ 10 e 20
(71) 3083-4600

Márcia Short – Axé Acústico

O projeto Axé Acústico faz uma homenagem ao aos 25 anos do axé music, gênero genuinamente
baiano. No repertório, releituras de clássicos do gênero cantados e interpretados por Márcia Short,

grande cantora baiana que participou da construção desse movimento musical.
Balthazar Grill & Bar, Itaigara
22h
R$ 10 e 15
(71) 3017-4343

TEATRO
Meu Nome É Mentira

Um homem comete um crime e seu julgamento se transforma num misto de verdade e mentira que
revela uma crise da representação teatral.
Teatro Martim Gonçalves – UFBA, Canela
20h
R$ Grátis
(71) 3283-7851

A Bofetada

Histórias do cotidiano baiano contadas pelos atores Jarbas Oliver, Nilson Rocha, Alexandre Moreira
e Lelo Filho.
Teatro Módulo, Pituba
21h
R$ 30 e 15
(71) 4009-3689

Sexta-feira, 18/11
MÚSICA
Quarteto e Velotroz

Show de retorno a Salvador da banda Quarteto de Cinco com participação da Velotroz.
Groove Bar, Barra
22h
R$ 30 e 20
(71) 3267-5124

Sanbone Pagode Orquestra
Concertos da banda que mistura ritmo popular, o pagode, com a música clássica de uma orquestra.
Teatro Solar Boa Vista, Brotas
20h
R$ 10 e 5
(71) 3116-2000

Diário do farol: Onde as Palavras se revelam inadequadas
O espetáculo Diário do Farol: onde as palavras se revelam inadequadas, baseado no livro Diário do
Farol, de João Ubaldo Ribeiro. Contemplada pelo edital Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz
2010, a montagem dirigida por Fernanda Paquelet (Siricotico: uma comédia do Balacobaco/Capitães
da Areia), homenageia os 70 anos do premiado escritor através de um dos seus mais complexos
personagens: um faroleiro transgressor dos códigos morais e éticos.
Teatro Aliança Francesa, Barra
20h
R$ 20 e 10
(71) 3336-7599

CINEMA
O Palhaço
Com Selton Mello e Paulo José. Benjamin e Valdemar são pai e filho e formam uma divertida dupla

de palhaços: Pangaré e Puro Sangue. Os dois vivem viajando por cidadezinhas do Brasil com a
trupe do circo Esperança.
Shopping Paseo Itaigara, Itaigara
21h35
R$ 22 e 11
(71) 3015-6867

Sábado, 19/11
MÚSICA
Os Mortálias

As tardes de sábado estarão ainda mais animadas a partir de agora. O Padaria Bar lança o seu novo
projeto musical com um repertório de clássicos do Axé Music das antigas. O show é da banda Os
Mortálias e começa às 15h. A promoter Juju Luz faz as honras da casa, que estará aberta para o
almoço, a partir do meio dia.
Padaria bar, Rio Vermelho
15h
R$ 15
(71) 3018-4413

Sérgio Benutti e Luiza Meirelles

Em noite dedicada à Bossa e ao Jazz, Sérgio Benutti trará no repertório canções consagradas por
Carlos Lyra, Mesnescal, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Cole Porter , entre outros. Artista de grande
atuação no cenário musical baiano, Benutti já participou de diversos projetos e integra a orquestra
do Maestro Fred Dantas há quase vinte anos. Na apresentação, ele será acompanhado nos vocais

pela cantora e compositora Luiza Meirelles.
Balthazar Grill & Bar, Itaigara
22h
R$ 15
(71) 3017-4343

Festa AFROBEAT IV
Depois dos shows do Futurama na Praça das Artes, o som continua rolando com a FESTA
AFROBEAT no Sankofa African Bar. No comando das Pick Ups, DJ Sankofa e DJ Mangaio tocarão
muito afrobeat, em mais uma homenagem ao músico e ativista político Fela Kuti.
Sankofa African Bar, Pelourinho
23h
R$ 10
(71) 3017-4343

TEATRO
Remendo Remendó
Muitas cores, música, a cultura popular e a literatura de cordel revisitada. Estes são os elementos
que compõem "Remendo Remendó", a mais nova montagem infanto-juvenil d'A Outra Companhia
de Teatro, grupo residente do Teatro Vila Velha.
Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro
16h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
As Belezas no Mundo e as Riquezas Naturais
Inspirado na Arte Francesa, o artista Maciel Santos apresenta um trabalho que dá ênfase às belezas
do mundo, às riquezas naturais e às diversidades culturais.
Teatro SESC Casa do Comércio, Pituba
09h
R$ Grátis
(71) 3273-8732

LITERATURA
Sim, Nós Podemos Votar

Em comemoração à instituição do direito de voto da mulher brasileira, mostra especial direcionada
ao público feminino destaca os periódicos A Paladina (1913) e Vida Doméstica (1935).
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris

08h30 às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6079

CURSOS
Reciclagem

Oficina de reciclagem de caixas de leite para transformá-las em carteiras, bolsas e outros objetos.
Paróquia de Santa Rosa de Lima, Costa Azul
8h
R$ Grátis
(71) 3116-5891

GASTRONOMIA
Taboada Bistrot

A iluminação e o som, com vozes de Charles Aznavour e Edith Piaf, compõem o ambiente perfeito
para provar os sabores da cozinha francesa, como o risoto de confit de canard e o filé au poivre. Na
happy hour, o mojito da casa leva meio maço de hortelã e é boa companhia para a porção de
ostras. De sobremesa, a sugestão é o crepe suzette.
 Rua José Taboada Vidal, Rio Vermelho
17h
R$ Sob Consulta
(71) 3334-7846

Domingo, 20/11
MÚSICA
Magary Black Semba
Ele mistura com maestria o Semba e a Black Music: rock, reggae, funk, soul e ritmos tradicionais do
recôncavo baiano como o Samba de Roda e o Samba de Bordão, além das releituras de grandes
sucessos da MPB, fazem parte do seu repertório. Semanalmente Magary Lord convidará artistas
renomados em nível local e nacional para abrilhantar a festa. A idéia é reunir as novas sonoridades
da música baiana.
Padaria Bar, Rio Vermelho
Sob Consulta
R$ 20 fem. e 30 masc.
(71) 3018-4413

Rita Braz
Cantora homenageia a rainha dos ventos e dos raios, Yansã, com repertório variado, convidados
surpresas e o pôr-do-sol ao fundo.

Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 10 e 5
(71) 3329-2418

TEATRO
Circo sem Pano, Palhaço sem Lona

Espetáculo narra a história trágica de uma família de palhaços que, ao ter seu circo falido, encontra
na rua o único espaço para suas atuações.
Dique do Tororó
10h
R$ Contribuição espontânea
Não informado

CINEMA
Mandela

Sessão de vídeo e debate sobre o filme que aborda a vida do ex-presidente Nelson Mandela e o
ativismo negro na África do Sul.
Associação Cultural Nova Acrópole, Pituba
18h
R$ Grátis
(71) 3354-4878

LITERATURA INFANTIL
Kererê

O público infantil terá uma programação especial sobre a importância da história e cultura afrobrasileiras.
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Nazaré
15h
R$ Grátis
Não informado

EXPOSIÇÃO
Dez Anos de Fotografia Espanhola Contemporânea

Com curadoria de Lorena Martínez de Corral, a mostra reúne 33 obras, entre fotografias e vídeos,
de 26 pessoas. O objetivo é apresentar a abordagem destes artistas frente ao mundo e as visões
que resultam de tal contato.
Museu de Arte Moderna da Bahia, AV. Contorno

Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3117-6139

Segunda-feira, 21/11
MÚSICA
Orquestra Afro Sinfônica Convida Juliana Ribeiro
Desde a sua formação, a orquestra afro sinfônica já possui um caráter de inovação a começar pelas
composições e arranjos inéditos criados pelo maestro Ubiratan Marques, até a inserção de cantoras
como um naipe permanente da orquestra. O desafio avant garde desse grupo agora apresenta uma
série de concertos inéditos, com parceiros muito especiais, em um local ainda mais apropriado, o
Espaço Cultural da Barroquinha.
Espaço Cultural da Barroquinha, Barroquinha
19h30
R$ 10 e 5
(71) 3334-7350

CINEMA
O Amor Não Tem Fim
Maria e Adam percebem que estão envelhecendo e passam, cada um de sua maneira, a enfrentar
essa nova realidade.
Museu Geológico, Corredor da Vitória
18h30
R$ 14 e 7
Não informado

EXPOSIÇÃO
O Natural das Ruas

A mostra ‘O Natural das Ruas’ apresenta os grafites do artista Eder Muniz, em suportes que diferem
dos geralmente usados nas ruas, na galeria do Teatro XVIII, Pelourinho, com abertura dia 04 de
novembro, às 19h, as peças ficam expostas até o dia 30.
Teatro XVIII, Pelourinho
15h às 21h
R$ Grátis
(71) 3322-0018

Terça-feira, 22/11
MÚSICA
Thiago Kalu e Ray Gouveia
O De 2 em 2 é uma provocação direcionada aos compositores, intérpretes e público. Propõe um
retorno à matriz da música brasileira, que é o banquinho e o violão, e afirma a possibilidade de se
criar uma cena musical que aproxima o compositor do público, expõe seu universo de referências,
seu modo pessoal de criar, sua visão de mundo.
Espaço Xisto Bahia, Barris
20h
R$ 10 e 5
(71) 3117-6155

DANÇA
Cia. Valter Leone

Apresenta os 25 anos do In Concert com os bailarinos da renomada companhia.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 25
(71) 3117-4899

CINEMA
Tarde Demais
Uma história de amor pouco convencional, que explora a jornada de um casal à beira da separação,
que deve viver com o coração partido e encontrar a cura através dos dias mais negros de suas
vidas.
Shopping Paseo Itigara, Itaigara
21h35
R$ 17 e 8,50
(71) 3015-6867

Quarta-feira, 23/11
MÚSICA
Puppa Santana

Com uma mistura regada a influências da música brasileira, da afro cubana, do jazz, do pop e da
música erudita, Puppa agora aterrissa em palcos paulistas, transformando ainda mais sua
musicalidade autêntica e inovadora.

Cine Teatro Solar Boa Vista, Brotas
20h
R$ Sob Consulta
Não informado

DANÇA
Fricção

Dentro do Quarta que Dança 2011, o espetáculo de Isaura Tupiniquim é uma dramaturgia sem
epílogos conduzida pela mediação entre máquina-tecnologia-guerra-corpo.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 2
Não informado

CAMAÇARI
MÚSICA
Dudu Nobre
Dia da Consciência Negra, será realizada uma missa especial, na Catedral São Thomaz de
Cantuária. À tarde, o sambista Dudu Nobre e a banda Corda Bamba fazem show na Praça dos 46.

Praça dos 46
17h, 20 de Novembro
R$ Grátis
Não informado

CONCEIÇÃO DO COITÉ
TEATRO
Tambores e Viola
Som percussivo de Terreiros.

Espaço Cultural da Viola de Bolso
20h30, 19 de Novembro
R$ 10
Não informado

GUANAMBI
TEATRO
As Barangas
Espetáculo com grupo local: Os Caras e as Caras, retratando a Diversidade Sexual e o preconceito.

Centro Cultural de Guanambi
20h, 20 de Novembro
R$ 10 e 5
Não informado

FaçArte
Música: Do Lado de Cá
Intérprete: Chimarruts
Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas
E o tempo tic-taca devagar
Põe o teu melhor vestido,
Brilha teu sorriso
Vem pra cá,
Vem pra cá
Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa
E tudo não parece funcionar
Deixa esse problema à toa
Pra ficar na boa
Vem pra cá
Do lado de cá,
A vista é bonita,
A maré é boa de provar
Do lado de cá,
Eu vivo tranqüila
E o meu corpo dança sem parar
Do lado de cá,
Tem música, amigos
E alguém pra amar
Do lado de cá
Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas
E o tempo tic-taca devagar
Põe o teu melhor vestido,
Brilha teu sorriso

Vem pra cá,
Vem pra cá
Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa
E tudo não parece funcionar
Deixa esse problema à toa
Pra ficar na boa
Vem pra cá...

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://culturaguanambi.blogspot.com
http://www.funceb.ba.gov.br
http://www.teatrovilavelha.com.br
http://www.pelourinho.ba.gov.br
http://www.saladearte.art.br
http://letras.terra.com.br
http://www.tca.ba.gov.br
http://www.cineinsite.com.br
http://letras.terra.com.br
IMPORTANTE: Eventuais alterações na programação acima são de responsabilidade dos organizadores
de cada evento. A Ascom recomenda confirmar as informações por meio dos respectivos telefones.

