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Esta Agenda Cultural é organizada por Fernando Novaes, Graziele Mercês e Nadja Gomes (Núcleo de
Relações Públicas da Ascom/UNEB)

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

Dica da Semana
Gerônimo é um símbolo da resistência cultural baiana, um dos maiores propulsores da música
afrobaiana no Brasil e no mundo. Entre os seus grandes sucessos de carreira, destaca-se o mega hit
Eu Sou Negão, que ajudou a elevar a autoestima de toda a população afrodescendente de Salvador,
tornando real o ideal de liberdade cultural, perante uma sociedade cheia de preconceitos e
socialmente excludente. O cantor e compositor se confunde com a história recente da música na
Bahia, e também com a vida pulsante no Pelourinho - Centro Histórico de Salvador, local onde o
artista pode ser visto com frequência. Em suas músicas e letras, como É d´Oxum, Agradecer e
Abraçar, Jubiabá, Menino do Pelô e outras, revela toda a sua grandeza poética e o amor a sua terra
natal, mostrando porque é considerado um dos mais nobres artistas baianos, um verdadeiro
representante da nossa cultura no mundo. Toda terça-feira (19h), na Escadaria da Igreja do Paço,
Pelourinho. Grátis.
Por Graziele Mercês, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 27/9
MÚSICA
Fátima Guedes
Acompanhada pelo Violonista Henrique Martins, O novo show da cantora Fátima Guedes passeia
pelos mais diversos universos musicais de compositores brasileiros: Lenine, Gilberto Gil, João Bosco,
Chico Buarque, Guinga, Aldir Blanc e Gabriel O Pensador, entre outros.
Caixa Cultural, Centro
20h

R$ 1Kg de alimento
(71) 3241-4200

Noites de Jazz
Formada pelos músicos Ricardo Andrade (violoncelo), Raquel Vieira (voz), Paulo Santana (teclado),
Alexandre Vieira (baixo acústico) e José Carlos Guratti (bateria), a banda Ricardo Andrade Quinteto
tocará clássicos do estilo musical consagrado por nomes como: Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Frank
Sinatra, Louis Armstrong, Ray Charles, Lee Morgan, George Benson, Benny Goodman, Anita O'Day,
Bill Evans, dentre outros.
Pestana Convento do Carmo Hotel, Centro
20h às 23h
R$ 25
Não disponível

Sarau do Batifun
O Sarau do Batifun é o mais novo projeto desse grupo de samba da Bahia, que vai acontecer todas
as quintas de setembro. O público que comparecer aos shows participará de uma verdadeira roda
de samba. O repertório é sempre diferenciado e composto por releituras de samba, clássicos do
axé e da MPB, além dos sucessos autorais como 'Ziriguidum', 'Desejo de Amor', 'Hoje é pra sambar'
e 'Batida do Coração'.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
21h
R$ 30
(71) 3334-8181

Samba D’Ju
Formada por Ju Moraes (voz), Nanda Duarte (violão) e Juan Santiago (cavaquinho), a Samba D'Ju é
um dos nomes promissores da música baiana, e continua imprimindo o seu ritmo e swingue com
um repertório composto pelo samba raiz. Já a novidade da noite, a Chocolate Riversos, aposta no
ritmo cubano para embalar o público baiano.
Pra Começar, Pituba
21h
R$ 20
(71) 3345-6450

Choro do Uirapuru
O Choro do Uirapuru tem como proposta musical interpretar peças do repertório violonístico,
sambas, choros instrumentais e choros cantados. Dentre os compositores contemplados estão:
Pixinguinha, Cartola, Hermeto Pascoal, Jacob do Bandolim, Celso Machado, Baden Powell e Waldir
Azevedo.
Varanda do Sesi, Rio Vermelho
22h

R$ 10
(71) 3616-7061

Frank e Alex
Depois de rodar boa parte do país, Frank e Alex se estabeleceram na Bahia e criaram uma
identificação muito grande com o público, que vem retribuindo esse carinho. Prova disso é o ensaio
sertanejo, que está cada vez mais estourado! Numa mistura de músicas de raiz com bastante
romantismo, Frank e Alex têm conquistado a galera por onde passam.
Palhoça Boteco Grill, Pituba
22h
R$ 25 (homem) e 20 (mulher)
(71) 3013-4411

Show de Jau e Olodum

O cantor Jau e a Banda Olodum se unem para promover quatro ensaios no Trapiche Barnabé, em
que se apresentarão juntos.
Trapiche Barnabé, Comércio
19h
R$ 40 e 20
(71) 3243-8583

Encontro de Compositores
Diversos compositores (Ronei Jorge, Dão, Pietro Leal, Arnaldo de Almeida, entre outros) se reúnem
para tocar músicas em novos arranjos e interagir com o público.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4610

TEATRO
Loulou Atende!
Em cena, a personagem emblemática da noite soteropolitana, recebe convidados especiais com
humor e música, levanta questões como violência, casamento gay, turismo sexual, culto ao corpo e
preconceito dentro da própria comunidade gay. O show tem roteiro e direção de Marcelo Sousa
Brito (Guilda), fundador do Coletivo Cruéis Tentadores.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Os Mentirosos
O espetáculo busca promover, com muito humor e criatividade, o universo da mentira e suas

possíveis consequências. Quando se fala em sociedade, os motivos para mentir dobram e é
apegando-se a essa premissa que os quatro atores pretendem fazer o público deitar e rolar de rir,
através do que eles chamam de arsenal de fraudes que utilizamos diariamente.
Espaço Xisto Bahia, Barris
19h
R$ 20 e 10
(71) 3117-6155

O Mago Mustafá
O Mago Mustafá (Maurício Oliveira) apresenta ao público o show de um ilusionista que faz sucesso
na Boate Escada, em 'Puta Del Leste', no Paraguai. No decorrer da performance, o personagem que
acaba de chegar à cidade realiza uma série de números.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

CINEMA
Fome de Amor
Casal de brasileiros residente em Nova York decide voltar ao Brasil para morar na ilha supostamente
dele. Porém na ilha mora outro casal, e entre eles nasce uma relação conflituosa e ao mesmo
tempo sensual.
Sala Walter da Silveira, Barris
17h
R$ Grátis
(71) 3116-8100

Azyllo Muito Louco

Século XIX, em uma província à beira-mar, um padre (Nildo Parente) constrói um asilo com o
objetivo de abrigar os loucos. Só que os poderosos do local se voltam contra o padre, em virtude da
enorme quantidade de paroquianos internados como loucos. O padre reconsidera a situação e
propõe que fiquem no asilo apenas os sãos.
Sala Walter da Silveira, Barris
19h
R$ Grátis
(71) 3116-8100

A Vida dos Peixes
Com Santiago Cabrera, Blanca Lewin, Antonia Zegers. Andrés vive na Alemanha há dez anos
trabalhando numa revista de turismo. O reencontro com colegas de infância e com Beatriz, seu

grande amor, numa viagem ao Chile, faz Andrés confrontar e reavaliar sua vida.
Cinema da UFBA, Canela
21h15
R$ 15 e 7,50
(71) 3237-2331

EXPOSIÇÃO
Cultura Japonesa
A mostra de arte e cultura trará um grande acervo de peças originais do Japão como Kimonos,
Bonecas, Espadas e Capacetes de Samurais. Além disso, painéis e cubos gigantes com fotos
inéditas retratam a imigração japonesa e o país na atualidade. A decoração do ambiente promete
levar o visitante aos templos nipônicos
com seus leões guardiões e Budas.
Salvador Norte Shopping, São Cristóvão
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3417-6500

Elas

Exposição das artistas plásticas Lili Sánchez, Marcia Abreu e Selma Nascimento. A mostra é fruto da
pesquisa das artistas na linguagem da gravura e aborda a temática do universo feminino sob
diferentes olhares, desde reminiscências da infância, religiosidade e aspectos cotidianos.
Galeria Moacir Moreno, Pelourinho
152 às 21h
R$ Grátis
Não disponível

EVENTO
1ª Cesta Básica
Evento gratuito com doação voluntária de um item da cesta básica para os realizadores que estarão
expondo seus trabalhos no dia. A ideia é reunir os amigos, os conhecidos e os interessados, para
ver bons curtas, ouvir boa música, ver cenas de teatro e exposição fotográfica e conversar. Além
disso, teremos o lançamento do segundo trailer Capoeira Kid, produzido pela +1! Filmes!
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
21h
R$ Grátis
Não disponível

Sexta-Feira, 28/9
MÚSICA
Cascadura e Veletroz
O primeiro show do grupo Cascadura depois do VMB 2012 em sua cidade natal será marcado
também pela estreia de Nielton Marinho, percussionista baiano que vem acompanhando o grupo
desde a sua participação no renomado Festival Porão do Rock. Para abrir a noite, show da banda
Velotroz e, ainda, a DJ Carol Morena apresentará seu set empolgante entre as atrações.
Praça Tereza Batista, Pelourinho
20h
R$ 20 e 10
Não disponível

Banda Ex – 29
A banda Ex-29 vem crescendo a cada dia que passa em seu estado, e atualmente é conhecida não
somente na Bahia, mas também em cidades de outros estados. E para quebrar totalmente o tabu
de bandas formadas só pelo sexo masculino, a banda Ex-29 tem em sua formação a suave voz da
vocalista, Clariana Fróes que da um toque e um charme a mais para a apresentação final da banda.

Europa Club, Rio Vermelho
23h
R$ 5
(71) 3035-3355

Máquinas na Pista
A banda Máquinas na Pista faz um show relembrando grandes sucessos com um repertório que vai
desde Jota Quest e Capital Inicial até Beatles passando por Legião Urbana, Cidade Negra, Skank,
Black Eyed Peas, Lady Gaga, Maroon 5, REM, U2 e Amy Winehouse.

30 Segundos Bar, Rio Vermelho
22h
R$ 30 e 20
(71) 3334-8586

Sham
O cantor faz uma leitura contemporânea de clássicas da pop internacional e da MPB. Neste show
canta músicas de Adele, Lady Gaga, Maria Bethânia, Coldplay, George Michael, Rihanna, Chico
Buarque, Maroon 5, U2, Beatles, Ray Charles e muito mais.

Café & Cognac, Rio Vermelho
21h30
R$ 10
(71) 3334-0234

TEATRO

Tabule – Uma tragicomédia Árabe
Liberdade sexual, violência, sexo, intolerância, liberdade, xenofobia e terrorismo, levados ao palco
pelo descendente de libaneses que confronta a cultura oriental e ocidental com Thalisson Lopez,
especialista em dança do ventre, tribal e circulares.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

O Sumiço da Santa

O espetáculo relata os problemas pelos quais a cidade de Salvador passa depois do sumiço de uma
imagem de Santa Bárbara vinda de Santo Amaro para uma exposição de arte sacra. A história se
passa durante a ditadura militar e reúne religiosidade e política.
Teatro ACBEU, Corredor da Vitória
20h
R$ 30 e 15
(71) 3444-4423

Homens que Amam Demais
Em cena, dois atores – Caíca Alves e Daniel Becker – interpretando o mesmo personagem, num
jogo de espelhos que questiona a adaptabilidade humana a este tipo de contrato – A relação. É o
diálogo entre a luz e a sombra, a razão e a emoção.
Cine Cena Unijorge, Itaigara
20h
R$ 30 e 15
Não disponível

Transportes Exceptionales
Este duo é uma possibilidade de reviver aqueles momentos da infância em que proporções tomam
outra dimensão e nos quais a rua se torna um playground extravagante. Graças ao seu tamanho
gigantesco, a máquina cria tensão com o corpo do dançarino. É um encontro inesperado, um duo
entre o homem e a máquina. A rotação da máquina é um movimento generoso e impressionante,
que chama a atenção para a precisão implacável do mecanismo.
MAM-BA, Comércio
21h
R$ Grátis
Não disponível

O Jardim
A narrativa tratará sobre as memórias perdidas, a partir do estudo da doença de Alzheimer, bem
como as memórias que nunca se apagam e as memórias inventadas. A ideia de O Jardim é lançar
um olhar jovem sobre a fragilidade das memórias que inventamos das histórias que não nos

abandonam, daquelas perdidas no caminho e sobre o que colecionamos em nossas caixas mais
secretas.
IFBA, Canela
21h
R$ Grátis
(71) 2102-0412

Danças Que se Dançam no Nordeste

Através das manifestações culturais da região nordeste do Brasil, o projeto busca o resgate e a
valorização da cultura popular, contemplando a estética dos movimentos corporais e dos ritmos
musicais utilizados em cada dança típica.
Teatro Jorge Amado, Pituba
19h30
R$ Grátis
(71) 3525-9720

EXPOSIÇÃO
A Criatividade na Expressão Visual
A exposição reúne cerca de 30 quadros em técnica mista e acrílica sobre tela, no novo estilo que o
artista vem desenvolvendo há alguns meses, baseado no método de despertar a criatividade
'Recorte, Monte e Reconte – Uma Pedagogia do Olhar' que ele criou na década de setenta.
Galeria EBEC, Pituba
9 às 19h
R$ Grátis
Não disponível

Feminio – Figura e Cor
São obras executadas na técnica de pintura Acrílica sobre Tela (AST), algumas utilizando a
“collage”, e o foco é o feminino, com o poder e a beleza que ele espelha, não só através de figuras
como também de cores e formas diversas.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
9h
R$ Grátis
(71) 3034-1688

Fotografia – O Jardim de Pedro Davi
O conjunto de imagens da mostra busca “entender a expansão da cidade de Belo Horizonte para
fora de seus limites, o embate entre seus habitantes com a natureza e as razões que levam pessoas
tão diferentes a procurar os mesmos pedaços de periferia”, segundo o próprio autor. Assim, aborda
questões contemporâneas como a saturação das grandes cidades.
MAM-BA, Comércio
13 às 19h

R$ Grátis
(71) 3117-6132

IV Mostra de Orquídeas
A exposição traz lindas flores, além de oficinas de cultivo, palestras e várias atrações para crianças
e adultos. Beleza, cultura e arte se reúnem em uma programação excelente para a família toda.
Palacete das Artes Rodin Bahia, Graça
10 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6910

CINEMA
Como Era Gostoso o Meu Francês
No Brasil, em 1594, um aventureiro francês com conhecimentos de artilharia é feito prisioneiro
dos Tupinambás. Segundo a cultura indígena, era preciso devorar o inimigo para adquirir todos os
seus poderes: saber utilizar a pólvora e os canhões.
Sala Walter da Silveira, Barris
17h
R$ Grátis
(71) 3116-8100

Tenda Dos Milagres
Filme de Nelson Pereira dos Santos, lançado em 1977. Adaptação do romance de Jorge
Amado publicado em 1969 na Bahia que descreve cenas do início do século XX, onde Pedro
Archanjo, o ojuobá (olhos de Xangô) do Candomblé, mulato, capoeirista, tocador de violão e bedel
da Faculdade de Medicina da Bahia, defende os direitos dos negros e mestiços afrodescendentes.
Sala Walter da Silveira, Barris
19h
R$ Grátis
(71) 3116-8100

Sábado, 29/9
MÚSICA
Medula e Mako
Após parceria firmada na Irlanda em 2011, as bandas Medulla, do Rio de Janeiro, e Mako, da
Irlanda, apresentam aos baianos uma mistura da música contemporânea dos dois países. A
parceria rendeu a gravação do Medulla numa faixa do Mako, 'Lost in Translation', e a gravação de
'Lose your money', do Medulla, sob a produção do Ciaran O’Shea, guitarrista do Mako - um dos

mais respeitados produtores musicais da música independente na Irlanda.
Portela Café, Rio Vermelho
22h
R$ 30
(71) 3335-6855

Grupo Samba Quem Bossa

No repertório, do samba de roda do Recôncavo ao samba urbano dos morros cariocas e vilas
paulistas. O Samba quem Bossa tem em como integrantes: Ana de Anis (voz), Robervan Hohenfeld
(violão de sete cordas), Marcos Faya (bandolim) e Paulo Calmon e Jadson Oliveira (percussão).
São Jorge Botequim, Rio Vermelho
13h
R$ 6
(71) 3334-8181

Dão e a Caravanablack
O show Nobre Balanço é para todos aqueles que curtem o som da Black Music extraído das

influências da mãe África. Nas palavras de Dão: “Aqui só pra quem curte swing, o Nobre Balanço,
aqui só pra quem quer mais balançar”.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
21h
R$ 20
(71) 3616-7060

Luciano Calazans – Show Ufonia

Este show vislumbra levar ao palco, a música e os instrumentos com os seus próprios sons,
nuances, belezas e difundi-los à imaginação de quem está ouvindo/vendo. Percussividade,
harmonias e ritmos brasileiros em toda sua extensão para o deleite de quem ouvir.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
21h
R$ Grátis
(71) 3117-1509

Márcia Short

A cantora que comemora seus 25 anos de carreira, apresenta seu show Axé Acústico que presta
uma homenagem à música produzida na Bahia, que foi denominada de Axé Music. Fazendo uma
releitura dos maiores clássicos deste movimento musical baiano que abriu fronteiras, fomentou
mercados e consolidou-se como uma das maiores indústrias do entretenimento do Brasil.
Franco Café, Rio Vermelho
21h
R$ 25
(71) 3330-1755

TEATRO
Bando de Teatro Olodum
Há 21 anos, o Bando tem construído obras que revelam elementos e estéticas impregnados da
riqueza cultural africana, da qual o Brasil é um dos principais herdeiros. Áfricas, primeiro espetáculo
infanto-juvenil do grupo, traz à cena o continente africano, através de seus contos, seu povo, seus
mitos e religiosidade.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
16h
R$ 12 e 6
Não disponível

A Garota de Biquíni Vermelho
Resgatando a memória da cultura nacional, o espetáculo celebra a vida e obra da ex-vedete do
Teatro de Revista, da estrela dos filmes da Atlântida e das participações memoráveis nos
humorísticos da televisão brasileira, Sonia Mamed, falecida há 22 anos. O texto é assinado por Artur
Xexéo e a direção é de Jacqueline Laurence.
Teatro Sesc – Casa do Comércio, Pituba
21h
R$ 20 e 10
(71) 3273-8543

Partiste
O autor e diretor Paulo Henrique Alcântara mesclou suas memórias pessoais e da sua família à
história dos personagens, resultando em um texto que se passa no início dos anos 1970, na cidade
de Livramento de Nossa Senhora, interior da Bahia – cidade natal do autor - onde vivem os
personagens: uma mãe, um pai e os filhos: Brás, Cecilia e Dolores. Com eles mora também uma
velha tia. A mãe trabalha com bordados, enquanto o marido viaja pelo país com seu caminhão.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 3616-7061

TEATRO INFANTIL
O Segredo da Arca de Trancoso

Inspirado no universo dos contos orais brasileiros, conta a história de um menino encarregado de
levar uma arca de madeira até um local muito distante. Numa sucessão de surpresas, homens e
mulheres com toda a sorte de intenções, animais e criaturas fantásticas surgem no caminho,
tentando tomar posse da arca, demonstrando que aquele estranho objeto é muito mais poderoso
do que se podia imaginar.
Casa Preta Espaço de Cultura, Dois de Julho

17h
R$ Grátis
(71) 8779-6093 / 8153-0089

DANÇA
Nuevo Ballet Español – Cambio de Tercio

A companhia, Nuevo Ballet Español, que vem colhendo expressivo sucesso em todo o mundo com
seus espetáculos, foi criada em 1995. Ela é obra de dois jovens bailarinos de Madri, Ángel Rojas e
Carlos Rodríguez. Seu sucesso cruzaria as fronteiras da Espanha a partir de 1998 com o espetáculo
Flamenco Directo, que apresentava o flamenco tradicional sob uma concepção moderna — uma
tônica em suas criações.
TCA, Campo Grande
21h
R$ 100, 80, 60, 50, 40 e 30
(71) 3117-4889

CINEMA
Poder Paranormal
Dois investigadores de boatos paranormais, a veterana Dra. Margaret Matheson e seu jovem
assistente, Tom Buckley, estudam os mais variados fenômenos metafísicos com o objetivo de
provar suas origens fraudulentas. Simon Silver, um lendário vidente cego, reaparece depois de uma
ausência enigmática de 30 anos e torna-se o maior desafio internacional tanto para a ciência
ortodoxa quanto para os céticos profissionais. Tom começa a ficar intensamente obcecado por
Silver, cujo poder de atração cresce a cada nova manifestação de eventos sem explicação. Ao
aproximar-se cada vez mais de Silver, a visão de mundo de Tom é ameaçada em sua base e a
tensão aumenta...
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 18 e 9
(71) 3533-0880

Dredd
O juiz Dredd (Karl Urban) vive na megalópole Mega City Um, um oásis de civilização na Terra
Maldita, cerca de 120 anos no futuro. Bastante temido pelos infratores da lei, ele acumula os cargos
de polícia, de juiz e ainda tem o poder de executar suas sentenças. Um dia, ele é encarregado de
treinar uma candidata à juíza com poderes mediúnicos (Olivia Thirlby), e neste primeiro dia de teste
os dois enfrentam a maior e mais perigosa traficante de drogas do local (Lena Headey).
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 18 e 9
(71) 3533-0880

Domingo, 30/9
MÚSICA
Dr. Sin

Considerada como um dos maiores nomes brasileiros de hard rock, a banda Dr. Sin traz a Salvador
a turnê do seu último álbum: Animal. Para completar o evento, a banda Lo Han é a abertura da
festa e o DJ Pinguim leva o set rock'n roll para a pista do Groove.
Groove Bar, Barra
18h
R$ 40
(71) 3267-5124

Valentina Lisitsa e Osba
Nascida em Kiev, a capital da Ucrânia, em 1973, Valentina é uma intérprete de talento, dominando
um repertório que vai de Bach a Mozart; de Shostakovich a Bernstein. Como solista, já se
apresentou em prestigiadas salas como o Carnegie Hall e o Avery Fisher Hall de Nova York, o
Musikverein de Viena e o Concertgebouw de Amsterdam. Também atuou com importantes
orquestras como a Sinfônica de São Paulo (Osesp), Filarmônica da Nova Zelândia e a Orquestra de
Câmara de Praga.
TCA, Campo Grande
20h
R$ 100, 80, 60, 50, 40 e 30
(71) 3117-4889

Alana Sena e Banda Gan

Cantora apresenta lançamento do show Identidades com participações, performances artísticas e
mistura de ritmos como MPB, pop e reggae.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
19h
R$ 10
(71) 8778-7096

Caruru do Bloco Alvorada
O Bloco de Samba Alvorada realiza mais um de seus eventos, o tradicional Caruru, que contará com
a participação do Partido Popular, Aloisio Menezes, Trivial, Tempero do Samba, Medida Perfeita e
Gal do Beco.
Largo Tereza Batista, Pelourinho
16h
R$ 400g de leite em pó

Não disponível
TEATRO
O Líquido Tátil

Na peça, o grupo Espanca!, de Minas Gerais, conta a história de atriz decadente e explora diálogos
sobre artes e desejos inconscientes do homem.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
19h
R$ 12 e 6
(71) 3283-7862

Édipo
A Companhia do Chapitô, de Portugal, apresenta uma versão bem-humorada para a tragédia grega
homônima. Na montagem, Édipo é azarado, desajeitado, escorraçado e assediado.
TCA, Campo Grande
19h
R$ 12 e 6
(71) 3117-4899

TEATRO INFANTIL
Os Três Porquinhos
Inspirada no clássico da literatura infantil, a peça conta as aventuras de três porquinhos que fazem
de tudo para se livrar do Lobo Mau.
Teatro Gil Santana, Rio Vermelho
15h
R$ 25 e 12,50
(71) 3489-2917

DANÇA
Eclipse – O Encontro dos Ritmos
Espetáculo com apresentações diversificadas de dança do ventre com danças de salão, como tango,
gafieira, salsa, zouk e bolero, além de ginástica rítmica.
Cine - Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
16h
R$ 10 e 5
(71) 3116-2000

EVENTO

Coletivo São Caetano Resistência
Neste domingo acontece o projeto Coletivo São Caetano Resistência, na Quadra de Esportes de São
Caetano. O evento conta com jogo de basquete seguido de música e poesia, com apresentações de
DJ's, bandas de hip-hop, indie-folk-rock e reggae.
Quadra de Esportes de São Caetano, São Caetano
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 9938-9940

GASTRONOMIA
Baby Beef
Um filet alto e suculento flambado na cachaça é a sugestão do chef do restaurante Baby Beef para
o mês de setembro. O toque especial da iguaria está no acompanhamento, o arroz de canela, que
dá um sabor agridoce ao prato. Compondo com o filet flambado na cachaça Itagibá, uma cachaça
artesanal diferenciada, a refeição adquire um aroma bastante especial.
 Baby Beef Bahia, Itaigara
Sob consulta
R$ 65
(71) 3270-3000

Segunda-feira, 1º/10
MÚSICA
Os Albatrozes Imóveis no Ar
Mostra fotográfica reúne trabalhos de André Lima, Eliezer Bezerra e Hirosuke Kitamura, tratando do
tema da existência humana e suas angústias.
Galeria ACBEU, Corredor da Vitória
14 às 20h
R$ Grátis
(71) 3444-4411

TEATRO
Arbítrio
É um drama familiar que tem como mote o claustro e a imposição religiosa. Em uma narrativa não
linear, fragmentos do cotidiano de uma família que convive presa dentro de um casarão antigo e
sob o comando de uma matriarca católica e patriarcal.
Casa Preta Espaço de Cultura, Dois de Julho
18h

R$ 12 e 6
(71) 3324-4520/4527

Deslimites
É o aprofundamento de interesses antigos, que motivam desde sempre as criações de Clara F.
Trigo: inversão de sentidos, rejeição a parâmetros acostumados, aproveitamento total das formas,
espaços e tempo. Num corpo sem a lógica convencional, os conceitos comuns se desparafusam e
não servem mais para dialogar com o mundo.
Teatro Sesc Senac, Pelourinho
19h30
R$ 12 e 6
(71) 3324-4520

EXPOSIÇÃO
Diálogo na Escuridão
Chamada para mostra internacional Diálogo na Escuridão, que apresenta as sensações de vivenciar
o mundo sem imagens.
Salvador Shopping, Caminho das Árvores
9 às 22h
R$ 40 e 20
Não disponível

Terça-feira, 2/10
MÚSICA
Sarau Comidinha de Panela
No Sarau de Panela já passaram: Gerônimo, Armandinho, André Macêdo, J. Veloso, Claudia Cunha,
Sandra Simões, Carla Visi, Marcia Short, Mario Ulloa, Edd Bala, Gil Vicente Tavares, Capitão Corisco,
Letieres Leite, Mariella Santiago, Morgana Dávila, Marinês, Sérgio Passos, Dody Só, Pedro Morais,
Mano W, Pirigulino Babilac, Sueli Sodré, Marília Sodré, Aline Lobo, Mara Nascimento, Agnoell
Djymbê Criolo, entre outros nomes da nossa música. Comidinha de Panela visa resgatar a pitoresca
culinária baiana, com quitutes genuínos, que trazem todo sabor e tradição do tempero caseiro. O
conceito é de um evento gastromusical interativo.
Casa da Mãe, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 3334-3041

Jardim Baiano e Convidados
Sambe Assim! - Esse é o show que o grupo Jardim Baiano apresentará. O repertório inclui releituras
de clássicos do samba, além de trabalhos de novos compositores com canções inéditas ou ainda
pouco conhecidas do grande público.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
21h30
R$ 15
(71) 3616-7060

TEATRO
Salmo 91
O texto é baseado no livro Estação Carandiru, de Dráuzio Varela, e conta a história de dez detentos
do pavilhão 9, onde, oficialmente, 111 foram assassinadas. O massacre do Carandiru, que no dia 2
de outubro de 2012 completa 20 anos, ficou conhecido como a maior chacina do sistema
penitenciário brasileiro. A peça não é um relato realista do massacre e foca na perspectiva do preso
sobre a vida marginal.
Teatro Molière, Barra
18h
R$ 12 e 6
Não disponível

Instantâneos
Resultado de uma pesquisa sobre objeto manipulado, Instantâneos é inspirado no topeng
(teatro/dança dos rituais de Bali) e no teatro popular brasileiro. Investiga, em sua encenação, o
princípio artesanal desses dois universos, suas cores vibrantes e seus ritmos tradicionais. O
espetáculo, sem palavras, aborda o ser humano e suas relações através de situações cotidianas.
Teatro Sesc Senac, Pelourinho
20h
R$ 12 e 6
(71) 3324-4520

Yo No Soy Bonita
O solo é uma crítica à sociedade patriarcal e aos papéis que se impõem às mulheres desde seu
nascimento. Através de relatos autobiográficos, passagens de denúncias executadas quase com
ritmo de rap e ações rituais com objetos sobre seu corpo, Angélica Liddell constrói uma obra de
tons cruéis e poéticos. Com uma estética gótica, que inclui um cavalo branco ao vivo, essa
performer executa breves e intensos atos, através dos quais tenta exorcizar a dor e elaborar de
forma poética a violência social.
Forte do Barbalho, Barbalho
21h

R$ 12 e 6
Não disponível

Asalto Al Agua Transparente
O espetáculo investiga a história da água na Cidade do México – recurso natural que tem dado
sinais de escassez. Asalto al Agua Transparente pergunta: como expor, através do teatro, a
preocupação sobre um problema real? A busca é de documentar a realidade dentro da ficção, não
para expressá-la, não para interpretá-la, somente apresentá-la para, a partir daí, questionar aqui e
ali o que aconteceu com a água da Bacia do México.
Teatro Goethe Institut, Corredor da Vitória
19h
R$ 12 e 6
(71) 3338-4700

DANÇA
Invente e Experimente
Espetáculo infanto-juvenil com coreografias e criações dos alunos da Escola Contemporânea de
Dança sob a direção de Fátima Suarez.
Teatro Eva Hetz, Caminho das Árvores
20h
R$ Grátis
(71) 3505-9050

EXPOSIÇÃO
Um Farol, 365 Clicks
A exposição apresenta uma seleção de 100 fotos do estudo fotográfico que tem o próprio Farol da
Barra como tema. O projeto é um estudo documentarista que registra o dia a dia do farol e as
diversas manifestações culturais que são realizadas em seu entorno.
Forte de Santo Antônio da Barra, Barra
8h30 às 19h
R$ 10 e 5
(71) 3264-3296

Cabra – Cega
Ao usar papel como suporte, os artistas plásticos João Oliveira e Pablo Cordier usam lápis e
aquarela nas obras que compõem a mostra.
Aliança Francesa de Salvador, Centro
8h às 20h
R$ Grátis
(71) 3336-7599

CINEMA
Vida Útil
Homem de 45 anos vive com os pais e não tem experiência em outro trabalho que não seja com
filmes. Ao perder o emprego, busca uma forma de alterar seu modo de vida.
Cinema do Museu, Corredor da Vitória
Sob consulta
R$ 15 e 7,50
(71) 3338-2241

Quarta-feira, 3/10
MÚSICA
Sarau Bem Black

O Evento faz parte das ações etnoculturais do Coletivo Blackitude: Vozes Negras da Bahia e tem
apresentação de Nelson Maca, Robson Véio, Álvaro Réu e Zezé Olukemi. Conta com as
participações fixas das poetisas mirins Luiza Gata e Lucinha Black Power – que integram o Sarau
Bem Legal – e do DJ J.O.E, responsável pelas intervenções musicais que já são a marca do evento.
Sankofa African Bar e Restaurante, Pelourinho
19h
R$ Grátis
(71) 3321-7236

Scambo
Integrante e fomentadora de movimentos musicais e culturais da Bahia, teve 8 indicações do Troféu
Caymmi de 2004 com 6 estatuetas premiadas, a banda apresentará o show Flare.
Teatro Jorge Amado, Pituba
20h
R$ 40 e 20
(71) 3525-9708

TEATRO
Too Late!
Em um incandescente encontro face a face dois atores impiedosamente se confrontam. Pai e filha,
o dissidente e governador, o ladrar do cão raivoso para o seu mestre. Too late! (antigone) contest
# 2 é uma alegoria da agitação política e econômica contemporânea e um apelo por justiça e
humanidade, bem como um laboratório teatral.
Teatro Vila Velha, Campo Grande

20h
R$ 12 e 6
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Cores e Contraste
Conhecido por registrar em suas obras, a natureza e as casas antigas da chapada diamantina,
começou, em 2006, a retratar a vida dos moradores da região, seu cosmo simbólico e cotidiano que
compuseram as exposições ‘Simplicidade’, ‘Estórias da vida’ e ‘Lembranças da Terra’. A partir de
2008 vem realizando a céu aberto, nos muros e nas casas dos moradores do vale, exposição que
retrata além da natureza, a memória e o convívio dos nativos, cenas do olhar do artista sobre o
cotidiano bucólico e a vida simples do interior.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
9h
R$ Grátis
(71) 3329-2418

CINEMA
Valente
Animação. A jovem princesa Merida não quer saber da vida de realeza e não gosta nem de pensar
em ser apenas mais uma esposa para o filho de algum lorde. Indo contra as tradições e os
costumes, ela desafia seus pais ao perseguir o sonho de se tornar uma arqueira e, com isso, coloca
em risco o reinado de seu pai, o Rei Fergus.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 10 e 5
(71) 3533-0880

EM CAMAÇARI
MÚSICA
Festival de Cultura e Arte – Virada Musical de Camaçari
O evento traz uma maratona de shows, de diversos gêneros, contando com apresentações locais e
shows de renome nacional como Nando Reis e Bule Bule que, fará uma apresentação no dia 29/09
às 17h. Durante o festival haverá diversas apresentações de manifestações populares tradicionais,
Hip Hop, Artesanato, Artes Plásticas, Capoeira e poesia.
Estacionamento da Prefeitura Municipal de Camaçari, Camaçari

17h
R$ Grátis
Não disponível

LAURO DE FREITAS
MÚSICA
Negra Cor e Magary Lord
Para agitar a festa, a Negra Cor e Magary Lord sobem ao palco do Armazém Vilas. No repertório, o
cantor Adelmo Casé, que comanda a banda Negra Cor, apresenta um show que mistura hip hop,
bases eletrônicas e axé music com música negra. Já Magary Lord anima o público com seu ritmo
black semba.
Armazém Vilas, Vilas do Atlântico
22h (29/9)
R$ 40

(71) 3379-5360

JUAZEIRO
CURSO
Oficina de Gestão Museal
Já estão abertas as inscrições para a Oficina de Gestão Museal, que acontece nos dias 17, 18 e 19
de outubro, das 9h às 17h, no Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro. Os interessados devem
se inscrever até 05 de outubro através do e-mail oficinasnat.dimus@gmail.com. A atividade é
promovida pela Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia
(DIMUS/IPAC) em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Secretaria de
Cultura do Estado, através da Diretoria de Espaços Culturais e do Centro de Cultura João Gilberto.
Centro de Cultura João Gilberto, Juazeiro
9h às 17h
R$ Grátis

(71) 3117-6381

FaçArte
Letra: A Rota do Indíviduo
Autor: Djavan
Mera luz que invade

A tarde cinzenta
E algumas folhas
Deitam sobre a estrada
O frio é o agasalho
Que esquenta
O coração gelado
Quando venta
Movendo
A água abandonada
Restos de sonhos
Sobre um novo dia
Amores nos vagões
Vagões nos trilhos
Parece que quem parte
É a ferrovia
Que mesmo não te vendo
Te vigia
Como mãe, como mãe
Que dorme
Olhando os filhos
Com os olhos na estrada
E no mistério solitário
Da penugem
Vê-se a vida correndo
Parada
Como se não
Existisse chegada
na tarde distante
Ferrugem ou nada

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.teatrogamboanova.com.br
http://www.teatrovilavelha.com.br
http://www.cineteixeira.com.br
http://forumdeculturadabahia.blogspot.com.br/
http://aldeianago.com.br
http://www.goethe.de/bahia
http://www.fgs.org.br
http://www.ibahia.com/
http://guiadoocio.com/

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.

