» jan | fev | mar 2016

música

Olavo Bilac
Músicas
do Meu
Mundo

Dono de uma das vozes
mais queridas do grande
público, Olavo Bilac tem
um vasto currículo, do qual
sobressai a banda Santos
& Pecadores e o projeto
Resistência. Atualmente,
apresenta-se num capítulo
diferente da sua carreira,
com o novo álbum, “Músicas
do Meu Mundo”, no qual faz
uma incursão a Cabo Verde,
Angola, Brasil e Portugal,
levando ao palco os ritmos
do samba, morna, semba e
fado. Claro que os clássicos
não vão faltar neste concerto.

SEX 15 JAN
22h00

€ 8,00
auditório
M/6 anos
CC Gafanha da Nazaré

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

SEX 22 JAN
22h00

CC Ílhavo

€ 13,00
auditório
M/16 anos

É de amor que se fala em Plaza Suite. E do medo de o perder. Duas histórias muito
diferentes, ambas pontuadas por um enorme sentido de humor. Na primeira parte,
Alexandra Lencastre e Diogo Infante têm o casamento desgastado por uma relação que
já só sobrevive através das recordações do passado. Na segunda parte, os dois atores
são um casal com os tiques burlescos dos novos-ricos. Escrita por Neil Simon, um dos
maiores nomes da dramaturgia norte-americana, Plaza Suite tem no elenco Alexandra
Lencastre, Diogo Infante, Helena Costa e Ricardo de Sá.
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

dança contemporânea

Joana Von Mayer
e Hugo Calhim Cristóvão
O céu é apenas um disfarce azul do inferno

“O Céu é apenas um disfarce azul do Inferno” (citação de um poema de Pascoaes)
debruça-se sobre visões, representações, heresias, que Céu e Inferno, Demoníaco
e Angélico, assumem na cultura portuguesa, e fá-lo sob o signo da relação: carnal,
conceptual, poética. Do “amor carnal espiritualizado pela dor”.
Esta criação pretende recuperar estes céus e estes infernos, de disfarces em disfarces.
Com o medo e com a excitação, num fluxo constante de dissolução de fronteiras, de
livre circulação de pulsões.
Espetáculo desenvolvido no âmbito de residência artística realizada
no Centro Cultural de Ílhavo.

SEX 29 JAN
22h00

CC Ílhavo

€ 5,00
auditório
M/16 anos

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

música

Miguel Araújo
Festival Montepio
Às Vezes o Amor
Miguel Araújo é um dos
artistas mais completos da
nova geração da música
portuguesa. Cantor, músico
e compositor, deu-se a
conhecer nos Azeitonas, até
que estreou-se a solo com o
álbum “Cinco dias e Meio”,
com as músicas de sucesso
“Os Maridos das Outras”, “Fizz
Limão” e “Capitão Fantástico”.
O segundo álbum, “Crónicas
da Cidade Grande”, foi
aclamado por crítica e público.
Miguel Araújo apresenta-se
no CCI no âmbito do Festival
Montepio Às Vezes o Amor.

SÁB 13 FEV
22h00
org: Produtores
Associados

CC Ílhavo

€ 17,00
auditório
M/6 anos

» Desconto de 20% em dois bilhetes mediante a
apresentação do Cartão de Associado do Montepio em
compra efetuada nas bilheteiras dos
Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré

III Mostra de Robertos e Marionetas
CC Gafanha da Nazaré
20 FEV - 24 MAR

A terceira edição da Mostra de
Robertos e Marionetas está
mais internacional.
Além de uma viagem ao
imaginário português,
apresentam-se espetáculos
de companhias provenientes
de Inglaterra e da Ucrânia, bem
como um singular atelier de
Teatro de Sombras Japonesas, por
Beniko Tanaka, do Japão. Destaque,
igualmente, para a estreia nacional de
dois espetáculos das Marionetas da Feira.
Em 2016, a exposição terá particular
importância pela apresentação do projeto de
criação inspirada nas gentes de Ílhavo, que será
estreado na quarta edição da Mostra, em 2017.

direção artística:

PROGRAMA
exposição

SÁB 20 FEV | 21h00
Inauguração da Exposição de Robertos e Marionetas
visitas: terça-feira a sábado | 15h00-20h00
entrada gratuita | patente até 24 de março

espetáculos

SÁB 20 FEV | 22h00
Peregrinação
Lafontana Formas Animadas (Vila do Conde)
SÁB 27 FEV| 16h00
Punch & Judy
The Puppettree Company (Uplyme – Inglaterra)
Zé do Telhado e Castelo Assombrado estreia nacional
Marionetas da Feira (Santa Maria da Feira)
Conversa Aberta
SÁB 5 MAR | 16h00
The Duckling
Three’Co (Kiev- Ucrânia)
Conversa Aberta
CC Gafanha da Nazaré | M/6
Bilhete geral: € 3 | Bilhete individual: € 2

Atelier
Teatro de Sombras Japonesas
com Beniko Tanaka (Japão)
QUI 3 e SEX 4 MAR | 19h00 às 22h00
SÁB 5 MAR | 10h00 às 13h00
CC Gafanha da Nazaré | M/12
limitado a 12 participantes | € 10,00

música

Paus

1.ª parte Cachupa Psicadélica
e after party DJ Set da banda

SEX 26 FEV
22h00

CC Ílhavo

€ 8,00
auditório
M/16 anos

“Mitra” é o mote de um disco e de uma noite. É o título do novo disco dos Paus, mas
é também o sinónimo de uma turma, de um coletivo, de uma rapaziada, que pensa e
faz coisas acontecerem em momentos de celebração. É uma noite para ser usufruída
por todos, em que Cachupa Psicadélica dá o mote. Depois, os Paus carregam na festa e
segue-se uma noite de proximidade, contacto e animação. Tudo junto. Uma só mitra.
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Encabeçado por uma das
melhores coreógrafas de
Espanha, Sara Lezana, este
espetáculo recupera os
“palos” flamencos mais
importantes e mantém
viva a essência do
flamenco mais ortodoxo.
A poesia de José Marti
é o fio condutor deste
espetáculo, suportado

SEX 4 MAR
22h00

pela interpretação ao vivo
de quarto músicos que
transportam o público ao

CC Ílhavo

€ 20,00
auditório
M/6 anos

rasgo e força desta arte.
org: Produtores Associados
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

projeto de comunidade

Quando o homem
lavrava o mar

Concerto-instalação por
Fernando Mota, em
homenagem aos
pescadores portugueses

SEX 11 MAR
22h00

CC Ílhavo

€ 5,00
auditório
M/6 anos

Quando o Homem Lavrava o Mar é um diálogo entre música, poesia e imagens,
inspirado no universo da pesca e do mar. Cruzando música original de inspiração
tradicional portuguesa com sonoridades mais experimentais, utiliza instrumentos
convencionais como a viola braguesa e violinos, bem como objetos sonoros ou
elementos da natureza como berlindes, água ou latas de atum, gentilmente cedidas
pela Bom Petisco, com as quais foram construídos o “Bompetiscofone” e a “Rede
Enlatada”, esculturas sonoras de grande dimensão.

música

The Happy Mess
Half Fiction

The Happy Mess é um dos projetos mais

SÁB 12 MAR
22h00

acarinhados da Indie Rock em Portugal, que teve
alguns dos seus singles, como “Morning Sun” e
“Backyard Girl”, nos primeiros lugares dos tops
de rádios nacionais. Neste concerto, a banda
apresenta o segundo álbum, “Half Fiction”, que
revela uma sonoridade cada vez mais evidente
no universo da Indie Rock, com tonalidades
de eletrónica. Este novo trabalho divide-se
entre canções que mergulham em estórias e
personagens ficcionadas e outras tantas reais,
inquietas, politicamente inconformadas.

CC Ílhavo

€ 5,00
auditório
M/6 anos

música

Tiago Bettencourt
Do Princípio
O 8.º aniversário do Centro Cultural
de Ílhavo é este ano comemorado
com o concerto de Tiago Bettencourt.
O músico apresenta o novo
disco “Do Princípio”, contando
com três colaborações de
luxo (Jacques Morelenbaum,
Mário Laginha e Fred Pinto
Ferreira) além dos músicos
habituais. Neste disco Tiago
Bettencourt renova-se
apresentando, entre outros,
os surpreendentes “Aquilo
que eu não fiz”, “Morena” e
“Maria”, que podem ser ouvidos
nas principais rádios nacionais.
Neste concerto, além dos
novos temas, não
faltarão todos os
grandes sucessos

QUI 24 MAR
22h00

CC Ílhavo

€ 13,00
auditório
M/6 anos

da sua carreira.

org: Ruela Music
» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos,
jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo

serviço educativo

Mercadinho
de Vendas e Trocas

para crianças dos 4 aos 15 anos
DOM 24 JAN
14h30-17h30

CC Ílhavo

entrada gratuita
foyer

O Mercadinho de Vendas
e Trocas volta ao foyer do
Centro Cultural de Ílhavo
para acolher todas as crianças
e jovens mercadores que
queiram vender ou trocar os
seus brinquedos, livros, jogos
ou roupas que já não usam –
tudo por um valor máximo de
€1,00. Todas as crianças são
ainda convidadas a subir ao
palco do Mercadinho para apresentar
os seus talentos. Podem trazer a guitarra, o
livro de poemas ou as bolas de malabarismo.
Os aplausos e a boa disposição não irão faltar.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 22 de janeiro,
no CCI. A ficha de inscrição, disponível em www.centrocultural.cm-ilhavo.pt,
também pode ser entregue por email para centrocultural.se@cm-ilhavo.pt
Oferta aos participantes de um convite para
o espetáculo “Viúva Papagaio”, na mesma tarde, às 17h30

teatro

Viúva Papagaio
de Alberto Carvalhal
e Graça Ochoa

Projeto satélite Circolando
Esta é a história de uma
viúva que parte em busca
de uma herança e
de um papagaio
que vive sem
liberdade.
Nesta peça,
a viúva é
também papagaio
e o papagaio é
também viúva. A
Foto: Stratos Ntontsis

riqueza de um é a riqueza
do outro, a liberdade de um
é a liberdade do outro. Um
espetáculo que propõe uma visão
mais ampla entre humanidade e
natureza, partindo
do conto infantil a “A Viúva e o
Papagaio” de Virgínia Woolf.

indicado para jovens a partir dos 6 anos | limitado a 80 pessoas
encomenda do Serviço Educativo do Teatro Municipal do Porto

DOM 24 JAN

17h30
€ 3,00 (crianças e jovens)
€ 4,00 (adultos)
auditório
CC Ílhavo

espetáculo para bebés

Uma luz na Terra

Ainhoa Vidal, João Pinto,
Teresa Gentil e Rui Catalão
DOM 7 FEV

10h00/11h30
€ 3,00 (bebés)
€ 4,00 (acompanhantes)
auditório
CC Ílhavo

Um espetáculo onde os bebés circulam no meio
de imagens projetadas no chão, os objetos estão
ao alcance das mãos, as histórias são contadas
aos ouvidos e dançadas junto deles. De um modo
cinético, o público é dirigido em busca do que se
encontra no interior das coisas e das suas formas,
podendo também mexer e reinventar a relação
que tem com elas.

indicado para bebés dos 10 aos 24 meses | 25 min. | limitado a 10 bebés com acompanhantes

INSCRIÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt
INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

Oficina “Iniciação ao Palhaço”
por Graça Ochoa e Alberto Carvalhal
SÁB 23 JAN | 10h00 às 13h00 e 15h00 às 18h00
CC Ílhavo | M/16 | € 5,00 | limitado a 20 participantes
Através de exercícios teatrais e jogos dramáticos
pretende-se orientar cada participante na procura do
seu próprio estado de palhaço. Será um espaço de
descobertas: descoberta do corpo enquanto material
cómico, das suas fragilidades, das suas contradições,
descoberta do riso, do prazer de rir e de fazer rir.
oferta aos participantes de um convite para
o espetáculo “Viúva Papagaio” (DOM 24 JAN)

Oficina “O céu é apenas um
disfarce azul do inferno”

por Joana von Mayer

SÁB 30 JAN | 15h00 às 18h00
CC Ílhavo | M/16 | € 5,00 | limitado a 20 participantes
Oficina de pesquisa criativa na área da dança
contemporânea, no âmbito do projeto “O céu é apenas
um disfarce azul do inferno”, abordando conteúdos do
espetáculo, onde é dada uma importância central ao lado
mais negro da demonização do outro e da sua exclusão: o
anjo de uns torna-se o diabo, ou demoníaco dos outros, da
cultura que vem a seguir e que oprime, promovendo uma reflexão sobre a colonização
sucessiva dos anjos de outros povos, que passam a ser os nossos demónios,
nomeadamente os da Diáspora Africana.
na inscrição, oferta aos participantes de dois convites para
o espetáculo “O céu é apenas um disfarce azul do inferno” (SEX 29 JAN)

Exposições

inauguração JAN SEX 22, 21h00

Visitas guiadas à exposição antes dos espetáculos, às 21h30
SEX 29 JAN | SÁB 13 FEV | SEX 26 FEV | SEX 4 MAR | QUI 24 MAR

CC Ílhavo | entrada gratuita

» Centro Cultural de Ílhavo

Av. 25 de Abril | 3830-044 ÍLHAVO
Tel.: 234 397 260 | Tel.: bilheteira: 234 397 262
GPS: 40º 36’02.01” N | 8º 40’01.68” W
bilheteira e atendimento
TERÇA-FEIRA a SEXTA-FEIRA - 11h00-18h00
SÁBADO - 14h00-19h00

» Centro Cultural da Gafanha da Nazaré

Rua Prior Guerra | 3830-711 GAFANHA DA NAZARÉ
Tel.: 234 397 263
GPS: 40º 38’10.57” N | 8º 42’42.56” W
bilheteira e atendimento
TERÇA-FEIRA a SÁBADO - 15h00-20h00
dias de espetáculos
Centros Culturais abrem 90 minutos antes do início do espetáculo
Fax: 234 397 261 | centrocultural@cm-ilhavo.pt

bilheteira online
» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
» www.facebook.com/centroculturalilhavo
» ilhavo.bilheteiraonline.pt
bilheteira balcão
» Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré
» Estações CTT, FNAC, Worten

parcerias

media partner

