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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

KORRONTZI
(PAÍS BASCO, ESPANHA)

SÁBADO •  24 DE JUNHO
 

Korrontzi, fundado em 2004, é um dos grupos 
revelação da música do País Basco, que 
descobriu a an�ga tradição do “triki�xa” 
(“concer�na”). O grupo quer homenagear a 
cultura popular basca, dando-lhe uma lufada 
de ar fresco, com influências de todo o 
mundo, proporcionando um concerto cheio 
de energia e de alegria, onde a música e a 
dança se fundem num estado incandescente. 
Tudo isto, ao som dos temas compostos por 
Agus Barandiaran, cuja energia parece 
inesgotável. 

PICCOLA BANDA IKONA 
(ITÁLIA)

DOMINGO •  25 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 
espectáculo cantado em Sabir (palavra que 
significa "saber"),  uma an�ga l íngua 
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.
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