Elvas

Sábado 23 de julho - 15h: concerto de
solidariedade num lar do concelho

www.7sois.eu

7SÓIS TARRAFAL ORKESTRA
(Cabo Verde)
Esta produção original do Festival Sete Sóis Sete Luas
conta com a participação de 4 prestigiados músicos
da cidade de Tarrafal de Santiago. O repertório do
grupo defende a tradição musical da ilha de Santiago,
utilizando o crioulo e inspirando-se nos estilos do
batuque e do funaná. O repertório da 7Sóis Tarrafal
Orkestra harmoniza músicas tradicionais, composições
originais e novos arranjos inspirados na cultura da ilha
de Santiago.

Músicas e Artes do Mediterrâneo
e do Mundo Lusófono
Marco Abbondanza: Diretor // Sandra Cardeira: Administração
Maria Rolli: Produção // Barbara Salvadori: Assistente de programação
Simona Leggerini: Assistente de produção // Giulia Salutini: Press Office
Alexandre Sousa: Road Manager // Silvia Magli: Graphic Designer

Entrada livre

Elvas - Praça da República

Sábado 16 de julho -22h
7SÓIS LUSO MED ESCH ORKESTRA
(Cabo Verde, Itália, Luxemburgo, Portugal,
Sérvia)
A 7Sóis Luso Med Esch Orkestra é o novo projeto
musical original de 2022, que contempla a inclusão
de dois novos países na Rede internacional de Sete
Sóis Sete Luas: o Luxemburgo e a Sérvia. Sob a
direção musical do afamado músico italiano Stefano
Saletti, a orquestra conta com a participação dos
portugueses José Peixoto (guitarra) – antigo elemento
do grupo Madredeus – e Ruca Rebordão (percussões),
a cabo-verdiana Rosa Borges (voz), o luxemburguês
Boris Schmidt (contrabaixo) e o sérvio Lazar Novkov
(acordeão). Estes músicos, que não partilham a
língua materna, conseguem desenvolver um trabalho
conjunto graças à universalidade da linguagem
musical, e irão desenvolver um repertório de originais
inspirados pela diversidade de tradições musicais de
cada elemento da orquestra. Do embate artístico
entre estes artistas, embaixadores da cultura dos seus
países, emerge uma viagem musical made by Sete
Sóis, que conduzirá os espetadores pelo encanto
místico do mundo luso mediterrânico. Produção
original do Festival Sete Sóis Sete Luas.

Sábado 23 de julho -22h
KORRONTZI (País Basco)
Espetáculo de teatro de rua
Korrontzi, fundado em 2004, é um dos grupos revelação da
música do País Basco, que descobriu a antiga tradição do
“trikitixa” (“concertina”). 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.

EXPERIÊNCIA DE SABORES
A experiência de sabores, que representa um importante
momento de cooperação entre as cidades participantes
no Festival SSSL, convida cozinheiros representativos da
diversidade cultural do Mediterrâneo. A ideia é de convidar
dois chefes que bem representam a tradição da cozinha
do seu País para realizar um laboratório de cozinha e
uma degustação por ocasião dos concertos do Festival
SSSL. Cada laboratório de cozinha terá uma duração de
2 dias e será aberto a participação de cozinheiros locais
(máximo 15 pessoas) que poderão aprender os pratos de
excelência da tradição gastronómica de cada chefe. No final
do laboratório será organizada uma apresentação pública
de tapas (degustação) realizada com a ajuda de todos os
participantes antes do início dos concertos do Festival SSSL,
aberta e gratuita para todo o público.

Sábado 16 de julho
Experiência de Sabores de Cabo Verde com a chef
SOAYLA RIBEIRO (SU)

Laboratório de gastronomia nos dias
15 e 16 de julho das 17 às 20h
Sábado 23 de julho
Experiência de Sabores de Languedoc (sul da França) com
o chef GREGORY DOUCEY

Laboratório de gastronomia nos dias
22 e 23 de julho das 17 às 20h
Entrada livre - Inscrição obrigatória nos
laboratórios de gastronomia.

