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DEABRU BELTZAK
(PAÍS BASCO)

SEXTA-FEIRA • 8 DE SETEMBRO
 

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 
f o r m a d a  p o r  s e i s  a t o r e s -
percussionistas que misturando 
percussão, pirotecnia e muitos efeitos 
especiais, promete levar para as ruas o 
mistério e a magia de seus ancestrais.

PONTE DE SOR
 

espetáculo de teatro de rua
com efeitos pirotécnicos

«Su à Feu » 

BRAVA 7LUAS BAND
(CABO VERDE)

SÁBADO • 12 DE AGOSTO
 

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, a 
cantora Rosa Borges, Carlos Lobo no 
cavaquinho, Zeca Barbosa na bateria, 
Zé Duarte na guitarra, Isaque Delgado 
n o  b a i x o ,  f o r a m  d i r i g i d o s 
musicalmente pelos mestres Efren 
Lopes (Valencia)  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. 
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PROGRAMA 2017

PICCOLA BANDA IKONA
(ROMA, ITÁLIA)

SEXTA-FEIRA • 23 DE JUNHO 
PONTE DE SOR

ANFITEATRO DA ZONA RIBEIRINHA 

 

22 HORAS ENTRADA LIVRE

AYWA
(MARROCOS / FRANÇA)

DOMINGO • 6 DE AGOSTO
 

O grupo Aywa encontra o seu lugar no cenário da 
música de fusão contemporânea. O renascimento 
dos códigos da música tradicional do Maghreb e a 
combinação dos ritmos dos Balcãs, Hindustani, Rai e 
Gnawa com a música moderna amplificada cria uma 
energia forte de festa e de encontro. Uma viagem 
através das culturas que permite a banda de adquirir 
a sua própria originalidade, es�lo e espírito rebelde: 
é uma melodia para o corpo e alma juntos. O espírito 
de par�lha e de diversidade que define esta 
abordagem musical e mul�-étnica do grupo se 
reflete na ligação com o seu público numa transe e 
numa viagem medita�va irresis�vel. A mensagem é 
de esperança, é um apelo para fazer parte da 
comunidade além das divisões entre gerações. 

LES VOIX DES 7LUNES
(MEDITERRÂNEO)

SÁBADO • 29 DE JULHO
 

Les Voix des 7Lunes é o nome da nova criação ar�s�ca 
original 2017 do Fes�val Sete Sóis Sete Luas, surgida do 
trabalho conjunto de 5 pres�giosos músicos 
provenientes das diversas margens do Mare Nostrum, 
do mundo lusófono e francófono: o oud e o violim de El 
Wafir (fundador do histórico grupo Rádio Tarifa) do 
norte de África, a voz de Éden Holan de Israel, as 
percussões, a voz e a guitarra de Kafmaron da ilha de La 
Réunion, as “tammorre” (percussões da região de 
Nápoles) e a voz de Valen�na Ferraiuolo do sul da 
Itália, a voz e o contrabaixo de Sofia Neide de Portugal. 
Todas estas culturas musicais e instrumentos 
diferentes encontram-se, par�lham tradições e criam 
temas musicais inéditos que testemunham a 
possibilidade de compreensão e colaboração, 
transmi�ndo as vibrações emocionantes dos Países da 
Rede do Fes�val Sete Sóis Sete Luas.
Estreia Nacional. Produção Original Fes�val Sete Sóis 
Sete Luas.

PICCOLA BANDA IKONA
(ROMA, ITÁLIA)

SEXTA-FEIRA 23 DE JUNHO
 

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 espetáculo 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 inter-cultural.

BUDIÑO
(GALIZA, ESPANHA)

SEXTA-FEIRA • 14 DE JULHO  
PONTE DE SOR

ANFITEATRO DA ZONA RIBEIRINHA 

 

LES VOIX DES 7LUNES 
(MEDITERRÂNEO)

SÁBADO • 29 DE JULHO  
PONTE DE SOR

ANFITEATRO DA ZONA RIBEIRINHA 
 

JEUNESSE II DU 7SÓIS ORKESTRA  
(MEDITERRÂNEO)

SEXTA-FEIRA • 4 DE AGOSTO   
MONTARGIL

ANFITEATRO
 

JEUNESSE II DU 7SÓIS ORKESTRA  
(MEDITERRÂNEO)

SÁBADO • 5 DE AGOSTO    
PONTE DE SOR 

ANFITEATRO DA ZONA RIBEIRINHA 

 

AYWA  
(MARROCOS / FRANÇA)

DOMINGO • 6 DE AGOSTO     
FOROS DE ARRÃO  

SEDE DO GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL

 

BRAVA 7LUAS BAND 
(CABO VERDE)

SÁBADO • 12 DE AGOSTO   
MONTARGIL   

ANFITEATRO

 

DEABRU BELTZAK  
(PAÍS BASCO)

«Su à Feu »
Espetáculo de teatro de rua

com efeitos pirotécnicos

SEXTA-FEIRA • 8 DE SETEMBRO    
PONTE DE SOR    

CENTRUM SETE SÓIS SETE LUAS/CAC
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BUDIÑO
(GALIZA, ESPANHA)

SEXTA-FEIRA • 14 DE JULHO
 

Budino é um ar�sta a�pico e extraordinário: di�cil encontrar 
alguém que acorda tanta admiração entre os mesmos ar�stas. 
Compositor incansável, gaiteiro excecional, a sua música tem 
raiz na tradição galega finamente misturada com os sons mais 
contemporâneos. Drum’bass, rock, new age e música 
tradicional cons�tui um catálogo variado e extenso de ritmos e 
�mbres que faz do seus concertos performances inesquecíveis, 
onde todo mundo dança em um turbilhão musical irrefreável. 
Budino publicou até agora seis discos, todos eles reconhecidos 
em todo o mundo pela crí�ca especializada e com prêmios de 
renome, enchendo teatros em cidades como Xangai, Damasco, 
Beirute, Casablanca, Tânger, Frankfurt, Milão, Glasgow, 
Buenos Aires, Bogotá e México DF. 

PONTE DE SOR
 

FOROS DE ARRÃO
 

JEUNESSE II DU
7SÓIS ORKESTRA

SEXTA • 4 DE AGOSTO - MONTARGIL
 

Pelo segundo ano consecu�vo se realiza este 
projeto original que prevê a criação de uma 
produção musical original com a par�cipação de 5 
jovens de grande talento vindos das diferentes 
culturas musicais enraizadas nos Países da Rede 
Sete Sóis Sete Luas, e ganhadores do Prémio 
Revelação SSSL no seu País de origem. A direção 
musical será da responsabilidade de um grande 
mestre do sul de Europa que irá orientar e arranjar o 
repertório musical deste novo projeto que pretende 
valorizar os novos talentos dos Países SSSL. 
Produção original do Fes�val Sete Sóis Sete Luas. 
Estreia nacional.

SÁBADO • 5 DE AGOSTO - PONTE DE SOR
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