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RESIDÊNCIA ARTÍSTICA DE ZED1 
(TOSCANA)

17 A 24 DE JUNHO
 

SESSÃO DE ABERTURA COM A
INAUGURAÇÃO DO MURAL DE ZED 1
Local: Escadaria de acesso Mata do Castelo

SÁBADO 24 DE JUNHO - 22H00
 

ENTRADA LIVRE
Músicas do

Mediterrâneo

e do Mundo

Lusófono

PICCOLA BANDA IKONA (ITÁLIA)

Local: Castelo de Pombal

SEXTA 30 DE JUNHO - 22H00
 L’AVALOT (CATALUNHA)

Local: Praça Marquês de Pombal

DOMINGO 2 DE JULHO - 22H00
 DEABRU BELTZAK (PAÍS BASCO)

Local: Praça Marquês de Pombal

DOMINGO 2 DE JULHO - 22H45
 KALÀSCIMA (PUGLIA, ITÁLIA)

Local: Praça Marquês de Pombal

TERÇA 8 DE AGOSTO - 22H00
 BRAVA 7LUAS BAND

(BRAVA, CABO VERDE)

Local: Praça Marquês de Pombal

www.cm-pombal.pt
tef: 236210542 / 236210556

NOTA: 
Caso as condições meteorológicas

não permitam, os espetáculos musicais
serão realizados no Teatro-Cine de Pombal

SÁBADO 24 de JUNHO - 21H30
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RESIDÊNCIA ARTÍSTICA DE ZED1 
(TOSCANA)

17 A 24 DE JUNHO
 

Residência ar�s�ca e realização de um mural de grande formato na 
escadaria de acesso à Mata do Castelo.Zed1 (Marco Burresi) é um 
street ar�st italiano extremamente talentoso, a�vo na cena de arte 
urbana há mais de duas décadas. Amplamente reconhecido pelos 
seus murais surreais, carateriza o seu trabalho as imagens bizarras e 
hipno�zantes e as figuras com a cara gorda. O ar�sta cria obras de 
arte que muitas vezes transmitem mensagens humorís�cas com 
referência a comentários sociais e polí�cos. Os murais são 
maravilhosamente executados e altamente detalhados e mostram a 
sua interpretação original e provocadora das formas: as suas 
personagens aparecem como num conto de fadas, são seres 
imaginários, elfos, palhaços e bonecos. A arte ca�vante de Burresi 
encontra-se nas paredes e telas de toda Itália e no mundo: México, 
Miami, Romania, Tokyo…

L’AVALOT (CATALUNHA)

SEXTA 30 DE JUNHO • 22H00
 

Teatro de rua com grandes efeitos pirotécnicos. 
L'Avalot é uma das mais reconhecidas companhias internacionais de 
teatro de rua, envolvendo desde 1985 milhares de espetadores nas 
suas performances. As produções ar�s�cas de L’Avalot são de grande 
formato, com pirotecnia e grandes máquinas. O espetáculo 
“Dinomaquia 2 + Incendio!” conta o regresso dos dinossauros, 
apresentando uma espetacular parada de rua em diferentes pontos 
da cidade e o “incendio” de um edi�cio do centro histórico.

KALÀSCIMA (PUGLIA, ITÁLIA) 

DOMINGO 2 DE JULHO • 22H45
 

A�vos há mais de 15 anos, os Kalàscima são uma das bandas 
mais importantes e inovadoras do novo panorama da música 
popular italiana, levando a música folclórica do Salento, as 
bailadas tradicionais para a modernidade, "regenerando" a 
tradição com a tecnologia. A sua música é um “neofolk” 
urbano onde as memórias de uma cultura camponesa 
dialogam com esté�cas contemporâneas do século XXI. Com 
muitas tournées internacionais já realizadas, Austrália à 
América La�na, Norte da Europa para o Oriente Médio,  
Kalàscima, grupo histórico do Fes�val "La No�e della Taranta", 
apresenta o seu mais recente trabalho, "Psychedelic Trance 
Tarantella", na qual surge a colaboração do mestre Ludovico 
Einaudi. 

PICCOLA BANDA IKONA (ITÁLIA)

SÁBADO 24 DE JUNHO • 22H00
 

A Piccola Banda Ikona e a sua música são uma grande homenagem ao 
Mediterrâneo, às suas culturas, às suas contradições. O seu primeiro 
Cd: "Stari Most", de 2005, entrou na lista das melhores obras do ano, 
segundo a World Music Charts Europe. A banda apresenta um 
espectáculo cantado em Sabir (palavra que significa "saber"), uma 
an�ga língua mediterrânica que juntava vários idiomas: italiano, 
francês, espanhol, árabe. Era o pidgin mediterrânico, árabe e la�no, a 
língua que se falava nos portos, durante as transações comerciais, 
portanto a língua do diálogo intercultural.

DEABRU BELTZAK (PAÍS BASCO)

DOMINGO 2 DE JULHO • 22H00
 

Espetáculo de teatro de rua com efeitos pirotécnicos.
Deabru Beltzak é a companhia de teatro de rua mais internacional do 
País Basco. Fundada em 1996, conta já com 10 espetáculos montados 
e mais de 3000 representações. Os seus espetáculos são cheios de 
efeitos especiais e pirotecnia que provocam no público uma mistura 
de emoções: curiosidade, admiração, medo e surpresa. A trupe 
Deabru Beltzak (palavra do idioma euskera, que em português quer 
dizer Diabos Negros) é formada por seis atores percussionistas que 
misturando percussão, pirotecnia e muitos efeitos especiais, 
promete levar para as ruas o mistério e a magia dos seus ancestrais.

BRAVA 7LUAS BAND 
(ILHA DA BRAVA, CABO VERDE)

TERÇA 8 DE AGOSTO • 22H00
 

Esta produção original do Fes�val Sete Sóis Sete Luas conta 
com a par�cipação de 5 pres�giados músicos da ilha da Brava. 
O repertório do grupo defende a tradição musical da ilha das 
flores, conhecida pelas mornas e pela poesia de Eugénio 
Tavares, u�lizando o crioulo, que confere aos temas uma 
emoção especial. Os 5 músicos: Rosa Borges na voz, Carlos 
Lobo no cavaquinho, Zeca Barbosa na bateria, Zé Duarte na 
guitarra, Isaque Delgado no baixo, foram dirigidos 
musicalmente pelos mestres Efren Lopez (Valência) e Sofia 
Neide (Portugal). O repertório da Brava 7Luas Band harmoniza 
músicas tradicionais, composições originais e novos arranjos 
inspirados na cultura da ilha da Brava.

INAUGURAÇÃO DO MURAL DE ZED 1 
LOCAL: ESCADARIA DE ACESSO MATA DO CASTELO

SABADO 24 DE JUNHO • 21H30
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