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

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

Dica da Semana
A dica da semana é para os amantes dos esportes. A Liga de Basquete de Cajazeiras promove o 6º Torneio
Interbairros da Liga de Basquete de Cajazeiras, com equipes nascidas de seus respectivos bairros. O evento
será realizado no domingo, 17, na quadra esportiva da rótula de Cajazeiras. O evento é uma forma de
integração entre os bairros, lazer e fomento à prática saudável de atividades físicas. E aí, vamos jogar? Mais
informações, (71) 8856-3252
Por Dagmar Barbosa, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-feira 15/12
MÚSICA
Concerto Especial de Natal da Osba
Com regência do maestro Carlos Prazeres e participação do jovem pianista catarinense Pablo Rossi,
como solista convidado.

Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 20
(71) 3532-2323

Carla Cristina

Quem conhece a Bahia sabe o quanto a energia da cantora Carla Cristina encanta e seduz. O agito
de suas músicas e o swing de suas danças traduzem todo o espírito do seu povo. E é nesse clima
que a Quinta Bem Baiana chega, com todo o seu ineditismo e modernidade, prometendo marcar o

calendário e entrar na história das noites soteropolitanas.
Padaria Bar, Rio Vermelho
22h
R$ 25 e 15
(71) 3018-4413

CINEMA
Noite de Ano Novo

O filme tratará justamente a magia que a noite de Ano Novo causa sobre as pessoas, sejam
solteiras ou com seus parceiros, que se unem durante esse período do ano onde as promessas se
tornam mais intensas à espera de mais 365 dias melhores. Tudo isso em Nova York e com muito
bom humor.
Shopping Iguatemi, Pituba
17h
R$ 15 e 7,50
(71) 3450-6636

O Preço do Amanhã

A trama mostra um futuro onde as pessoas pararam de envelhecer, mas, para conter a
superpopulação, o tempo torna-se a moeda vigente e só aqueles que possuem condições de pagar
podem viver além dos 25 anos. Os ricos então passam a ser imortais enquanto os menos
afortunados lutam pela sobrevivência. Uma jovem rica é sequestrada por um rapaz da periferia,
acusado falsamente de matar um homem para roubar seu tempo de vida e perseguido por um
membro da empresa Time Keepers.
Salvador Shopping, Caminho das Àrvores
17h
R$ 13 e 6,50
(71)3450-6636

TEATRO
Outra Tempestade
O espetáculo Outra Tempestade é a 17ª montagem do Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves. A
peça é uma versão do clássico A Tempestade, de William Shakespeare. A história mostra viajantes
em um barco que sai do Velho Mundo à procura da terra prometida e termina naufragando no
litoral do Novo Mundo, por causa de uma tempestade. Este acidente faz com que os protagonistas
dos dois universos se encontrem, estabelecendo, através do entrecruzamento de culturas, novos
modos de vida. O elenco conta com Urias Lima, Heloísa Jorge, Diana Ramos, Jorge Santos,
Jefferson Oliveira, Simone Brault, Fernando Santana, Luisa Muricy e Danilo Cairo.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 20

(71) 8809-1092
EXPOSIÇÃO
Como uma Voz da Natureza

A italiana Paula Prugger apresenta pinturas e fotografias, frutos de trabalhos em sua atual fase
criativa referem-se a um mesmo objeto: o coco verde, que, para Prugger, é o recurso ideal para se
representar a vida e a morte do ser humano e suas metamorfoses ao passar de um estágio para
outro.
Aliança Francesa, Av. 7 de Setembro
9h às 18h30
R$ Grátis
(71) 3338-4700

LITERATURA
Lançamento Livro – Histórias da Bahia
O livro conta a história da Bahia e suas versões com personagens inesquecíveis, ruas, becos e
vielas. Festas sagradas e profanas ou memoráveis. Tudo com rigor histórico e tratado com fino
humor.
Pestana Convento do Carmo, Carmo
18h
R$ Sob consulta
(71) 3327-8400

CURSOS
Corte e Costura

A Casa de Caridade, Esperança e Fé (Cacef) oferece cursos de corte e costura para os assistidos da
Casa e para pessoas mais necessitadas de bairros próximos. O curso tem o objetivo de promover a
produtividade e a dignidade do cidadão através da realização de uma atividade importante e útil. As
roupas confeccionadas no curso também são direcionadas ao Grupo de Gestantes e ao Brechó da
Cacef.
Cacef, Rio Vermelho
Sob Consulta
R$ Grátis
(71) 9118-6694

Sexta-feira, 16/12
MÚSICA

Coro de Cor
Banda apresenta canções do seu recente álbum, mesclando com clássicos da música popular
brasileira.
Caranguejo do Sergipe, Pituba
21h30
R$ 4
(71) 3248-3331

Verônica Dumar

Com treze anos de carreira, a cantora baiana Verônica Dumar se apresenta na noite em Salvador.
Seu show é repleto de Bossa Nova, MPB e samba, com repertório que vai desde Cartola até Djavan.
Atualmente, além de apresentações solo, Verônica é integrante da Orquestra Popular da Bahia
como solista, além de participar e realizar diversos shows em projetos diversos da capital como o
Pelourinho Dia e Noite.
Balthazar Grill & Bar, Itaigara
22h
R$ 20
(71) 3017-4343

TEATRO
Alegria de Viver
O espetáculo narra a história de Leonardo, criador de Bela, escultura que parece criar carne e osso
quando percebe que seu lugar está ameaçado. Leonardo planeja se livrar do passado e de suas
obras para se dedicar a um novo estilo de criação. Revoltada, Bela questiona o artista e se recusa a
ser destruída para dar lugar a novas criações. A montagem traz à tona questionamentos sobre a
produção artística, o papel do autor e as inversões do mercado cultural.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 3616-7061

EXPOSIÇÃO
Gravuras Brasileiras

Mais de 60 gravuras de grandes mestres e de alguns dos mais importantes artistas da história das
artes plásticas no país integram a exposição “Gravuras Brasileiras” que marca a abertura do mais
novo espaço expositivo de Salvador.
Espaço Expositivo Armazém de Época, Rio Vermelho
9h às 18h
R$ Grátis
(71) 3334-4425

Sábado, 17/12
MÚSICA
Raid das Moças

Na década de 1990 elas conquistaram público e críticos brasileiros com sua performance cênicomusical, trazendo humor, crítica alegre, caricatura redutiva e ferina, identificando-se com o estado
de espírito do brasileiro. Agora, o Raid das Moças volta à ativa com o espetáculo “Cultura da
Depressão”. Formado pelas cantoras e performers Cláudia Sisan e Marilda Santanna, da primeira
formação, o Raid recebe agora a atriz Kátia Leal.
Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$ 20
(71)3616-7053

DANÇA
O Príncipe do Egito

Espetáculo de final de ano da Escola de Ballet Ana Patrícia Reis, inspirado no Egito antigo, relembra
o mito de Moisés.
Teatro Salesiano, Nazaré
20h
R$ 20
(71) 8103-5188

De Galícia a Andaluzia
O show mostra a cultura de norte a sul da Espanha com o encanto do Baile Galego, o som das
gaitas, o toque das castanholas e a vibração do sapateado flamenco.
Associação Cultural Caballeros de Santiago, Rio Vermelho
20h
R$ 15
Não informado

TEATRO
Vai Trabalhar Preguiça

O espetáculo, baseado na obra de Moliére, trata-se de uma farsa medieval, cuja estrutura estética
se baseia no teatro de rua, com o propósito de comemorar as três décadas dos trabalhos
desenvolvidos pelo diretor do espetáculo que, além de professor de teatro da rede pública é
também pesquisador e autor do Manual Básico para Teatro de Rua.

Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho
16h
R$ Grátis
(71) 3117-1509

CINEMA
Gatos de Botas
Antes de conhecer Shrek, Fiona, Burro e companhia, o Gato de Botas vivia suas próprias aventuras.
Ao lado de Humpty Dumpty e de uma gata de rua, irá tentar roubar a famosa gansa que bota ovos
de ouro.
Cine Glauber Rocha,Centro
15h30
R$ Sob consulta
(71) 3012-2314

Domingo, 18/12
MÚSICA
Peu Meurray e Maira Lins- Natal sem Fome
Ao som Pneumático de Peu Meurray pode-se ajudar a quem mais precisa. Participação especial:
Jota Veloso
Teatro Solar Boa Vista, engenho Velho de Brotas
18h
R$ 15 e 1 kg de alimento
(71) 3116-6641

DANÇA
Ritmos
Companhia de Danza Española apresenta espetáculo de conclusão do ano da escola com Flamenco
e danço do ventre.
Espaço Xisto Bahia, Barris
20h
R$ Sob Consulta
(71) 3337-3258

TEATRO
Outra Temestade

A montagem, com direção de Luis Alberto Alonso e texto das cubanas Raquel Carrió e Flora Lauten,

é vencedora do Edital TCA Núcleo 2011. Em busca da terra prometida, um barco deixa o Velho
Mundo e, por conta de uma forte tempestade, naufraga nas águas litorâneas do Novo Mundo.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3535-0600

GASTRONOMIA
Outback Steakhouse
É um restaurante australiano e seu cardápio inclui porções bem generosas, sendo seis variedades de
steaks, opções de peixe, camarão, frango, carne suína, cordeiro, massas, sanduíches, sopas e
saladas. O Outback também oferece saborosos aperitivos “comunitários”, o Bloomin’ Onion que é
uma cebola gigante frita e o Aussie Cheese Fries, que são batatas fritas cobertas com queijo
derretido e bacon picado. Uma característica fixa em todos os pratos é o forte sabor do tempero,
sendo que este é sempre picante.
Av. Tancredo Neves, Pituba
12h às 22h30
R$ Sob Consulta
(71) 3450-1279

Segunda-feira, 19/12
MÚSICA
Ensaios do Cortejo Afro

A Banda é parte integrante do Bloco Cortejo Afro, idealizado pelo artista plástico Alberto Pitta, que
há 30 anos desenvolve trabalhos ligados à arte e cultura africana, e apresenta releitura de
experiências musicais e da estética afrodescendente. O Cortejo Afro apresentará nos Ensaios a
batida percussiva que o diferencia das demais, por apresentar uma mistura de ritmos africanos,
mesclados às batidas eletrônicas, a MPB e ao pop, intitulada de “revolução musical afro-baiana”.
Praça Pedro Archanjo, Pelourinho
21h
R$ 40 e 20
(71) 3117-1509

Orquestra Afro Sinfônica
Concerto conduzido pelo maestro Ubiratan Marques e com presença de convidados.
Espaço Cultural Barroquinha, Barroquinha
19h30
R$ 10 e 5

(71) 8733-6661

LITERATURA
Focus – Antologia Poética

Disposta em três módulos, a exposição traz peças de arte sacra que integram o acervo do Museu
Abelardo Rodrigues ao lado de plotagens de postais pertencentes ao Museu Tempostal.
Participaram das oficinas alunos do Projeto Axé, monitores do Centro Estadual de Educação
Profissional em Arte e Design, alunos do curso de Museologia da UFBA e pessoas da comunidade do
entorno do Pelourinho.
Museu Geológico da Bahia
19h
R$ Sob consulta
(71)3336-6922

EXPOSIÇÃO
Natal, Presépios e Museus: tradição e Arte
Disposta em três módulos, a exposição traz peças de arte sacra que integram o acervo do Museu
Abelardo Rodrigues ao lado de plotagens de postais pertencentes ao Museu Tempostal.
Participaram das oficinas alunos do Projeto Axé, monitores do Centro Estadual de Educação
Profissional em Arte e Design, alunos do curso de Museologia da UFBA e pessoas da comunidade do
entorno do Pelourinho.
Galeria Solar Ferrão, Pelourinho
10h às 18h
R$ Grátis
Não informado

Terça-feira, 20/12
MÚSICA
Panos e Mangas

Através da acústica do violão de Filipe Lorenzo e da percussão de Ítalo Marques, em conjunto com
a elegância do piano elétrico de Olivier Lamorthe, a Panos e Mangas carrega um set list com: Alceu
Valença, Roberto Mendes, Gonzaguinha, dentre outros, sempre utilizando novas roupagens
despreendidas de modelos.
Teatro SESI, Rio Vermelho
21h
R$ 10

(71) 3616-7053
Ismael Marques
Totalmente Acústico, cantando baladas/pop dos anos 80. Lulu Santos, Radio Taxi, Vinícios
Cantuária, John Mayer e outros sucessos, além de suas canções.
Le Pompon Rouge, Rio Vermelho
20h30
R$ 15
(71) 3023-3566

TEATRO
Cartas de Amor para Stalin

O espetáculo, adaptado por Manuel da Costa Pinto, inspira-se em uma história supostamente
verídica. Em Moscou, nos anos 30, o intelectual russo Mikhail Bulgakov quer deixar a União
Soviética. Para resolver a questão, Bulgakov resolve escrever ao ditador Josef Stalin. Tempos
depois, recebe um telefonema no qual o líder pretende marcar um encontro para tratar da situação,
mas a ligação cai e o retorno imediato não acontece. Obcecado, ele passa a enviar mais
correspondências ao bigodudo. No elenco, a atriz Bete Coelho e o ator baiano Ricardo Bittencourt.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
21h
R$ Sob consulta
(71) 3535-0600

LITERATURA INFANTIL
Pinte e Rabisque
Oficina de arte em que as crianças mergulham no universo da pintura e aprendem brincando.
Biblioteca Monteiro Lobato, Nazaré
15h
R$ Grátis
(71) 3117-1411

Quarta-feira, 21/12
MÚSICA
Coral Terceira Dimensão

Apresenta músicas típicas da época do natal com o maestro Gilmar Magalhães.
Biblioteca Anísio Teixeira, Av. Sete de Setembro
11h

R$ Grátis
(71) 3117-6339

Gerônimo e Convidades

Com uma banda composta por grandes músicos baianos, o cantor faz o público cantar e dançar
clássicos da Axé Music, que marcaram época. Dentre tantas: Jubiabá, É D’Oxum e Eu Sou Negão.
Padaria Bar, Rio Vermelho
20h
R$ 30 e 20
(71) 3018-4413

TEATRO
Quem é Ela?
Trama reúne uma coletânea de adaptações de diversos textos de autores clássicos e
contemporâneos e trechos da Lei Maria da Penha. O universo feminino fica em evidência e leva a
platéia a pensar sobre submissão, violência, pedofilia, assédio, agressão, poder e força feminina.
Portela Café, Rio Vermelho
21h
R$ 30 e 15
(71) 3335-6855

ALAGOINHAS
EXPOSIÇÃO
Salões Regionais de Artes Visuais da Bahia

Resultado de edital da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade da Secretaria de
Cultura do Estado (Secult), os Salões são uma ação de difusão e incentivo à produção em Artes
Visuais no estado por possibilitarem a divulgação de trabalhos, a circulação de artistas e
intercâmbio entre eles, além da formação de público para as artes visuais nos territórios baianos.
Centro de Cultura de Alagoinhas

 25 de Dezembro
R$ Grátis
(77) 3421-5608

CAMAÇARI
MÚSICA
I Festival de blues e Jazz

Os amantes da boa música têm destino certo nesta semana. O gaitista Luiz Rocha e sua banda se
apresentam no I Festival de Blues & Jazz de Arembepe. O evento também contará com shows de
Pepeu Gomes e Luiz Caldas, entre outros, além de feiras de artesanato e exposições.

Praça Amendoeiras, Arembepe
17h, 17 de Dezembro
R$ Grátis
Não informado

GUANAMBI
DANÇA
O Rei Leão no Reino de Kiara

A Escola de Ballet Itana Abreu apresenta o espetáculo com os seus alunos.

Centro Cultural de Guanambi,
 17 de Dezembro
R$ 5
(77) 3452-3542

FaçArte
Poema: O Poema da Bahia que não foi Escrito
Autor: Carlos Drummond de Andrade
Um dia - faz muito tempo achei que era imperativo fazer um poema sobre a Bahia,
mãe de nós todos, amante crespa de nós todos.
Mas eu nunca tinha visto, sentido, pisado, dormido, amado a Bahia.
Ela era para mim um desenho no atlas,
onde nomes brincavam de me chamar:
Boninal,
Gentio do Ouro,
QUIJINGUE,
Xiquexique,
Andorinha,
- Vem... me diziam os nomes, ora doces.
- Vem! ora enérgicos ordenavam.
Não fui.
Deixei fugir a minha mocidade,
deixei passar o espírito de viagem,
sem o qual é vão percorrer as sete partidas do mundo.

Ou por outra, comecei a viajar por dentro, à minha maneira.
Ainda carece fazer poema sobre a Bahia?
Não.
A Bahia ficou sendo para mim
poema natural
respirável
bebível
comível
sem necessidades de fonemas.

Fontes:

http://www.agendacultural.ba.gov.br/categoria
http://www.centroculturaljoaogilberto.blogspot.com
http://culturaguanambi.blogspot.com
http://www.funceb.ba.gov.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
http://palcoprincipal.sapo.pt
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.

