Esta Agenda Cultural é organizada por Dagmar Barbosa, Graziele Mercês, Nadja Gomes 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 grupo paulista Companhia dos Inventivos apresenta os anseios do homem através do espetáculo que
mostra um canteiro de obras, em pleno horário de almoço, no qual os trabalhadores conversam sobre
assuntos diversos. Explorando repertórios de conhecimento popular, também a partir de histórias do livro
Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, a montagem, com direção de Edgar Castro, homenageia os
heróis do cotidiano do Brasil. As apresentações serão gratuitas e acontecerão entre os dias 16 e 23 nas ruas
do Centro Histórico de Salvador. Mais informações acesse: http://www.ciadosinventivos.blogspot.com/
Por Vanessa Lira, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 14/6
MÚSICA
Lua Carrilho e Banda Osupá
O show Voltas tem como tema o sertão brasileiro, executando canções de grandes compositores da
região e nomes clássicos da música popular brasileira.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$20 e 10
(71) 3329-2418

Baiana System
A banda, que participará do projeto 'Vila da Música', produz uma música urbana com influências das
culturas brasileira, africana e jamaicana.

Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$20 e 10
(71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
Santo Antônio de Casa

O cenógrafo e aderecista Edy Ribeiro apresenta artefatos do cotidiano dos lares brasileiros que
demonstram a devoção aos santos festejados no mês de junho, revelando a criatividade e o
colorido do artesanato nordestino. Sem esquecer São João e São Pedro, o grande homenageado da
exposição é Santo Antônio, que tem sua imagem reproduzida em várias peças e objetos que
comprovam a fé no santo casamenteiro, considerado também padroeiro dos pobres.
Galeria Jayme Figura – Teatro Gamboa Nova, Aflitos
16h às 20h
R$Grátis
(71) 3329-2418

CINEMA
Deus na Carnificína
Nancy (Kate Winslet) e Alan (Christoph Waltz) são os pais de um menino de 11 anos que se envolve
em uma briga com um colega de escola. O casal é gentilmente convidado, pelos pais do outro
garoto (Jodie Foster e John C. Reilly), para um encontro com a intenção de selar a paz entre os
garotos e colocar um ponto final na história. A cordialidade lentamente transforma-se em
alfinetadas que culminam em hilárias situações e grotescas ofensas. Diante deste cenário, ninguém
escapará dessa carnificina.
Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
15h40 | 17h25 | 21h10
R$19 e 9,50
(71) 3015-6867

TEATRO INFANTIL
Alvorada Nordestina
Em meio à Feira de Caruaru, cantadores contam estórias inspiradas na poesia de Luiz Gonzaga,
exaltando e valorizando as tradições nordestinas, como as festas juninas e as marujadas.
Teatro Eva Herz – Livraria Cultura Salvador Shopping, Caminho das Árvores
19h30
R$Grátis
(71) 3505-9050

CURSO

Interação dos Saberes sobre História e Cultura Africana e Afrobrasileira
Curso objetiva trazer subsídios para ampliar o conhecimento da história, religiosidade, mídia,
políticas públicas e as culturas africanas.
UNEB, Cabula
14 às 18h
R$50
(71) 3117-2448

Sexta-Feira, 15/6
MÚSICA
Sexta da Chica Fé
Show de dois grandes nomes do cenário rap e ragga de Salvador, ainda com discotecagem de
Duddo Caribe.
Padaria Bar, Rio Vermelho
22h
R$25 (masc.) e 20 (fem.)
(71) 3018-4413

TEATRO
Luz Negra

A tônica da peça do dramaturgo salvadorenho Alvaro Menen Desleal (1931-2000) é a tentativa
desesperada de compreender a crueldade e a insensibilidade dos homens.
Teatro Eva Herz – Livraria Cultura Salvador Shopping, Caminho das Árvores
20h
R$30 e 15
(71) 3505-9050

CURSO
Tarô
Aula aberta de tarô e vivência com o tema Tarô e os Relacionamentos.
Livraria Saraiva – Salvador Shopping, Caminho das Árvores
19h
R$Grátis
(71) 8888-2568

LITERATURA

Carta ao Presidente – Brasileiros em Busca da Cidadania
Lançamento da nova edição do livro organizado pelo jornalista Carlos Souza, com mais de 40
autores, que objetiva despertar a consciência dos governantes.
Biblioteca Pública Thales de Azevedo, Costa Azul
17 às 20h
R$Grátis
(71) 8122-7231

EXPOSIÇÃO
Atualidade - Escultura Nova

Reunindo novos artistas que trabalham com a escultura contemporânea, a exposição, com
curadoria de Justino Marinho, apresenta Adriana Araújo, Andrés Rúbio, Davi Caramelo, João
Oliveira, Lico Santana, Marcius Kaoru, Milena Oliveira, Sarah Hallelujah e Vinícius S. A. Eles mostram
trabalhos recentes de suas pesquisas, num conjunto de obras que se propõem à reflexão sobre a
escultura e que representam a nova produção nesta área na Bahia.
Galeria ACBEU, Centro
19h às 22h
R$Grátis
(71) 3444-4423

Sábado, 16/6
MÚSICA
Rock’n Rumba e SalsaBorn
Muito agito e rock na veia. A banda Rock'n Rumba traz em seu repertório o melhor do rock
internacional, que vai de Bon Jovi ao Gipsy Kings. A banda SalsaBorn também participa da festa,
levando o seus ritmos afro-caribenhos. O Dj Léo Fera fica responsável por esquentar a pista com o
melhor da música eletrônica.
Fayola, Rio Vermelho
21h
R$15
(71) 3018-1313

TEATRO
Ilusão – Um Ensaio Melodramático Circense

Conta a história de Amanda e das escolhas que norteiam a vida, utilizando a magia do circo para
falar de ilusões e valores que necessitam de reflexão, numa homenagem ao sexo feminino.
Circo Picolino, Pituaçu

18h
R$5 e 2,50
(71) 3363-4069

Irmã Dulce, o Anjo na Feira
Estreia do espetáculo, que mostra a vida de dedicação da freira, tem presença do Cardeal Dom
Geraldo Majella, Maria Rita Pontes e Jorge Gauthier.
Auditório da Odebrecht, Paralela
19h
R$Sob Consulta
(71) 3321-7784

LITERATURA
Fala Escritor

No quadro Quem É o Escritor, o projeto recebe, este mês, a jornalista e escritora Kátia Borges, para
falar de suas obras e da relação entre jornalismo e literatura, além de apresentar poesias de sua
autoria.
Livraria Saraiva Mega Store - Iguatemi, Caminho das Árvores
18h
R$Grátis
(71) 8805-4708

INFANTIL
Peter Pan e o pássaro do vento
O Capitão Gancho ouvindo as historias dos piratas, descobre que existe um pássaro que pode
ajudá-lo a vencer Peter Pan e se tornar o rei da Terra do Nunca. Na caça pelo pássaro, ele prende
Peter Pan e descobre um verdadeiro tesouro, mas tem que enfrentar um terrível pirata chamado
Barba Negra. Na luta contra o pirata ele conta com a ajuda de um pirata, que na verdade é uma
bela mulher. Completamente apaixonado pela bela moça, ele nem desconfia que ela seja ‘Sininho’
que fez uma mágica e está encantada. Só que Gancho descobre o segredo. Presos e ameaçados
pelos piratas, eles só poderão ser salvos pelo pássaro do vento.
Teatro Gil Santana – Caballeros de Santiago, Rio Vermelho
17h
R$25 e 12,50
(71) 3334-4342

CURSO
Da Literatura para o Teatro
São oferecidas 30 vagas para o workshop onde o ator Rodolfo Lima retrata sua experiência de
adaptação de peças.

Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
15h às 18h (Inscrições uma hora antes)
R$Sob consulta
(71) 3116-2000

V Mostra de Danças do Espaço Akash
Evento com shows de danças árabes e ciganas.
Espaço Akash, Aflitos
19h
R$20
(71) 8237-2006

Domingo, 17/6
MÚSICA
Domingo no TCA
Um dos principais nomes da música afrobaiana se apresenta no projeto que oferece espetáculos a
preço simbólico.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
11h
R$1
Não informado

Série Manuel Inácio da Costa V
Com o Regente/Solista: Ole Bohn (violino). Programa: EDVARD GRIEG – Duas melodias elegíacas,
Op.34 (9’); FRANZ SCHUBERT – Rondó para violino e cordas em Lá maior, D.438 (14’); CARL
NIELSEN – Pequena suite, Op.1 (16’); PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY – Serenata para cordas em Dó
maior, Op.48 (28’).
Igreja do Carmo, Santo Antônio Além do Carmo
17h
R$Grátis
Não informado

TEATRO
Literatura em Cena – Conexão SP/BA

O paulista Rodolfo Lima e os baianos João Matos e Paula Lice apresentam as peças Bicha Oca
e Réquiem para um Rapaz Triste.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
17h e 19h
R$10 e 5

(71) 3116-2000
TEATRO INFANTIL
As Rimas de Catarina
Espetáculo faz uso de técnicas circenses, teatro de animação e linguagem clownesca para contar
uma divertida história que se passa no mundo do faz-de-conta.

Teatro SESI, Rio Vermelho
Sob Consulta
R$20 e 10
(71) 8797-7031

CINEMA
A Velha dos Fundos

Rosa vive sozinha num apartamento de fundo, repleto de adornos e objetos obsoletos. Na frente,
vive Marcelo, um estudante de medicina, também sozinho, num apartamento atemporal, sem
adornos, desprovido de objetos úteis. Tudo muda quando esses dois universos se misturam.
Cinema do Museu, Corredor da Vitória
18h15
R$19 e 9,50
(71) 3338-2241

GASTRONOMIA
Prato Brasil

Deguste uma pasta fresca com variedades de frutos do mar e delicioso molho do chef.
Caranguejo de Sergipe, Patamares
10h às 19h
R$17,90 (Para uma pessoa)
(71) 3362-0544

EXPOSIÇÃO
Dores da Colômbia
Composto por 67 obras do artista colombiano Fernando Botero, a mostra "Dores da Colombia" traz
ao público pinturas e desenhos de cenas que marcaram os momentos revolucionário na história da
Colombia.
Caixa Cultural Salvador, Centro
9h às 18h
R$Grátis
(71) 3241-4200

Segunda-feira, 18/6
MÚSICA
Os Ingênuos recebe Sarajane
Todas as segundas o grupo Os Ingênuos se apresenta, levando o melhor da música brasileira,
trazendo convidados especiais para participar desta grande festa. A cantora Sarajane será a
convidada nesta segunda.
Varanda do Teatro SESI, Rio Vermelho
19h30
R$15
(71) 3321-5814 | 8725-4876

CURSO
Higienização e Preservação de Documentos
Treinamento das técnicas básicas de higienização, preservação de documentos e manuseio
adequado.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
9h30 às 12h30
R$30
(71) 3083-4610

CINEMA
As Neves do Kilimanjaro
Apesar de ter perdido o emprego, Michel leva uma vida feliz com Marie-Claire. Eles estão
apaixonados há mais de 30 anos, seus filhos e netos lhes dão alegria e vivem cercados de amigos
próximos. Ambos se orgulham de sua luta política e seus valores morais. Mas a felicidade do casal é
interrompida quando dois homens roubam o dinheiro que tinham guardado para fazer uma viagem
ao monte Kilimanjaro.
Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
13h20
R$20 e 10
(71) 3015-6867

EXPOSIÇÃO
Arte Captada

O consultor de decoração e antiquários Nino Nogueira recebe obras do artista baiano Ricardo
Franco - artista plástico que utiliza de várias ferramentas para expressar o cotidiano de Salvador
através da sensibilidade de suas cores e texturas.

Nino Nogueira Décor, Rio Vermelho
Sob Consulta
R$Grátis
(71) 3334-6760

Terça-feira, 19/6
MÚSICA
Panos e Mangas
Grupo apresenta releitura de clássicos da música popular brasileira e do cenário alternativo do país.
Varanda do Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$10
(71) 8705-2072

CINEMA
Terças na Tela
O Circuito Popular de Cinema e Vídeo, maior circuito público de cinema do Brasil, apresenta sessões
em todas as terças-feiras. A programação e locais de exibição estão disponíveis no site do projeto.
Centros de Cultura da Secult BA
10h, 15h e 19h
R$Grátis
(71)3103-3433

DANÇA
Arraiá do Toinho
A Cia. de Dança Valter Leone apresenta mais uma edição do evento voltado para os festejos
juninos.
Sala do Coro do TCA, Campo Grande
20h
R$20 (até o dia 18/06) e 40 (no dia do evento)
Não informado

EXPOSIÇÃO
As Imagens da Fé
A exposição reúne cerca de 800 peças de arte sacra que expressam a religiosidade do povo
brasileiro e, em particular, do nordestino. A coleção representa várias épocas e escolas, produzidas

nos mais diferentes materiais tais como: barro, madeira, marfim e pedra-sabão, permitindo uma
análise da arte sacra e suas peculiaridades.
Centro Cultural Solar Ferrão, Pelourinho
10h às 18h
R$Grátis
(71) 3117-6357

Quarta-feira, 20/6
MÚSICA
Quarta do Chorinho

O trio formado por Julio Caldas (bandolim e cavaquinho), Daniel Velloso (violão de sete cordas) e
Ricardo Hardmann (percussão) abre uma temporada de chorinho na casa, trazendo o melhor do
ritmo para alegrar a sua noite. No repertório, clássicos do choro e alguns temas autorais dos
músicos, que possuem longa trajetória na música baiana e brasileira. Cada semana o trio receberá
convidados para canjas espontâneas, dando um clima de roda de choro ao local.
Visca Sabor & Artes, Rio Vermelho
21h
R$10 (Couvert)
(71) 3034-1688

Forró LPM

O público poderá conferir a apresentação da banda Forró LPM, trazendo em seu repertório o melhor
do forró. Para agitar ainda mais a casa, o Dj Yurik comanda sua pick up com um set especial.
Bohemia Music Bar, Jardim Brasil
22h
R$Sob Consulta
(71) 3332-5774

EVENTO
Arraiá do Gonzagão
Muita animação e dança para a melhor idade, tudo isso somado ao ritmo do forró com o projeto da
Universidade Aberta à Terceira Idade (Uati). Traga seu parceiro ou parceira e caia no arrasta pé!
Quadra de Esportes da UNEB, Cabula
15h
R$Entrada gratuita (Bebidas e comidas serão vendidas no local)
(71) 3117-2275/2372

CINEMA

O Último Dançarino de Mao
Aos 11 anos, Li Cunxin foi estudar balé numa escola de dança em Pequim. Em 1979, ele entra na
Companhia Houston Ballet, onde começa uma vida nova e livre. Os oficiais chineses tentam levá-lo
de volta, mas manobras legais conseguem mantê-lo nos EUA. Para lutar pelos seus sonhos, porém,
ele terá de abandonar para sempre sua família.
Cine XIV, Pelourinho
15h
R$6 (Preço fixo)
(71) 3321-1948

EXPOSIÇÃO
Newton Mesquita – Fazendo Gente
O artista apresenta exposição individual composta por 52 trabalhos em acrílico sobre tela em
diversas dimensões.

Palacete das Artes Rodin Bahia, Corredor da Vitória
19h (Abertura)
R$Grátis
(71) 3117-6910

EM BRUMADO
MÚSICA
Forró do Sítio Novo
Nesta edição do evento, o forrozeiro Edgar Mão Branca, a Banda Trio Sabiá e o sucesso do
sertanejo universitário, Seu Maxixe, são as atrações contratadas para animar os foliões. A estrutura
da festa já está sendo montada e os foliões terão alegria e muito arrasta-pé no Forró do Sítio Novo.
Serão oferecidos gratuitamente 20 tipos de comidas e bebidas típicas. Isso mesmo, tudo free! Não
perca essa festa!
Fazenda Sítio Novo, Km 08 – BA-262
16/06, 17h
R$Sob Consulta
(77) 3441-7374

EM CAMAÇARI
MÚSICA

Arraiá da Rua Pequena
Criado em 2003, como uma brincadeira de moradores, o evento é hoje umas das festas mais
tradicionais do período Junino em Camaçari. A festa desse ano terá as bandas Torres da Lapa e os
cantores Edy Xote e Bimbinho e o Forró dos Milzeiros.
Rua Pequena, Gleba B
16/06, 21h
R$Sob Consulta
(71) 8222-0736/ 8160-9409

EM EUCLIDES DA CUNHA
TEATRO
Álbum de família
Álbum de Família é uma montagem da Farrapos Cia de Teatro e que estréia nesta quinta-feira na
cidade. O espetáculo ficará em cartaz até sábado (16/06) sempre ao mesmo horário. Não vá
perder! Classificação: 15 anos.

Auditório do Educandário Oliveira Brito
14/06, 20h
R$3
Não informado

FaçArte
Música: Xote Ecológico
Intérprete: Luiz Gonzaga
Não posso respirar, não posso mais nadar
A terra esta morrendo, não dá mais pra plantar
Se plantar não nasce se nascer não dá
Até pinga da boa é difícil de encontrar
Cadê a flor que estava ali?
Poluição comeu.
E o peixe que é do mar?
Poluição comeu
E o verde onde que está ?
Poluição comeu
Nem o Chico Mendes sobreviveu

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br

http://www.saladearte.art.br/
http://www.curtosim.com.br/
http://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/xote-ecologico.html
http://www.camacarinoticias.com.br/leitura.php?id=174008
http://www.brumadonoticias.com.br/v1/category/eventos/
http://www.tvdocumbe.com/ver-noticia/718/amanha-tem-espetaculo!
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.

