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O Fes�val Sete Sóis Sete Luas, em 2017 na sua 
XXV edição é promovido por uma Rede Cultural 
de 30 cidades de 11 Países do Mediterrâneo e do 
mundo lusófono: Brasil, Cabo Verde, Croácia, 
Espanha, França, Grécia, Itália, Marrocos, 
Roménia, Portugal e Eslovénia. Realiza a sua 
programação no âmbito da arte e música 
popular contemporânea, com a par�cipação de 
grandes figuras da cultura mediterrânica e 
lusófona. Entre os objec�vos do Fes�val: o 
diálogo intercultural, a mobilidade dos ar�stas, a 
criação de formas originais de produção ar�s�ca. 
Desde 1993 os Presidentes honorários foram os 
Prémio Nobel José Saramago e Dario Fo. A par�r 
do ano 2012, ao lado de Dario Fo, o novo 
Presidente honorário é o Presidente da 
Republica de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. 
Pela sua dimensão europeia e pela qualidade 
cultural do projecto, recebeu o apoio da União 
Europeia com os Programas Caleidoscópio, 
Cultura e Interreg IIB Medocc. Em 2009 e em 
2013, o Fes�val foi objecto de uma audição 
especial no Parlamento Europeu e recebeu em 
2009 o  Prémio “Caja  Granada” para  a 
Cooperação Internacional

L'AVALOT
(CATALUNHA)

SEXTA-FEIRA •  1 DE SETEMBRO
 

"Dinomaquia2 + Incêndios" 
Teatro de rua com

grandes efeitos pirotécnicos

L'Avalot é uma companhia de teatro de rua que em 
1985 realizou o seu primeiro espectáculo e a par�r 
daquele momento sempre teve grande êxito, 
conseguindo envolver milhares de espectadores 
nas suas performances. As produções ar�s�cas de 
L’Avalot são de grande formato, com pirotecnia e 
grandes maquinas. O espetáculo “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.

LES VOIX DES 7LUNES
(MEDITERRÂNEO)

SEXTA-FEIRA •  8 DE SETEMBRO
 

Produção Original do
Festival Sete Sóis Sete Luas

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�giados 
músicos vindos das diferentes 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 
c o l a b o r a ç ã o ,  t r a n s m i � n d o  a s  v i b r a ç õ e s 
emocionantes dos Países da Rede do Fes�val Sete 
Sóis Sete Luas.
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