
De 4 a 8 de setembro

SEPT (La Réunion):  
Realização de uma obra de street art

Sept é um dos novos talentos da ilha da 
Reunião. Em março de 2015, ficou em 
segundo lugar no concurso Cult’Urban 
Graffiti da cidade de Saint-Pierre (Ilha 
da Reunião), e alguns meses depois fez 
a sua primeira exposição individual na 
sua ilha natal, seguida de uma série de 
exposições individuais, coletivas e live 
performances em Paris. Sept gosta de usar 
tinta em spray, nas paredes ou na tela. 
Pinta animais ou personagens loucas, 
com cores vibrantes. Adora a leveza e 
prefere paredes velhas e danificadas, 
porque representam novos desafios para 
o sucesso das suas obras.

Domingo 24 de julho, 11h00  
concerto de solidariedade na ART 
Associação de Respostas Terapêuticas

Domingo 24 de julho, 21h30  
Anfiteatro Municipal

7SÓIS TARRAFAL ORKESTRA  
(Cabo Verde) 

Esta produção original do Festival Sete 
Sóis Sete Luas conta com a participação 
de 4 músicos bem conhecidos e da bai-
larina Deina, da cidade de Tarrafal (Ilha 
de Santiago). O repertório do grupo de-
fende a tradição musical de Santiago, 
utilizando o crioulo e inspirando-se nos 
estilos do batuque e do funaná. O cantor 
e guitarrista Dany Fonseca, o guitarrista 
Valdemiro Budó, o baterista Danielson e 
o baixista Nené Honorato foram dirigidos 
pelos mestres Mario Incudine (Sicília, Itá-
lia) e José Peixoto (Portugal). O repertório 
da 7Sóis Tarrafal Orkestra junta músicas 
tradicionais a composições originais e no-
vos arranjos, inspirados na cultura da ilha 
de Santiago. 

Músicas e Artes do Mediterrâneo 
e do Mundo Lusófono 

www.7sois.eu

Entrada livre

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

Castro VerdeCastro Verde



Domingo 17 de julho, 21h30  
Anfiteatro Municipal

JESSICA ARPIN  
(Brasil/Espanha): 
«Kalabazi»
Circo: espetáculo de bicicleta  
acrobática

Jessica Arpin, artista de circo, mulher-
palhaço, atriz e artista experimental, 
nasceu em Salvador da Bahia (Brasil), e 
estudou teatro e circo no Théâtre-Cirque. 
Aos 18 anos prossegue os seus estudos no 
norte do Canadá, na Escola Nacional de 
Circo de Montreal. Desde então, Jessica 
Arpin apresenta os seus espetáculos, que 
associam teatro, circo, espetáculos de 
rua, cabaré e acrobacias, em tendas de 
todo o mundo: Brasil, Bélgica, Canadá, 
Suíça, Itália e Nuvavut (Polo Norte O ar 
na voz e o fogo nos gestos caraterizam os 
seus espetáculos e transportam-nos para 
o mundo dos palhaços, sem limitações 
linguísticas, sociais, geográficas ou 
políticas.
O humor é assim: não tem fronteiras.

Domingo 19 de junho, 21h30  
Cineteatro Municipal

LEO BASSI  
(Espanha):  
«El ultimo bufón»  
Circo

Mundialmente reconhecido pelas suas 
extravagantes atuações no teatro e pelas 
suas ações provocadoras, Leo Bassi 
pertence a uma antiga família de atores 
excêntricos e de palhaços circenses 
oriundos de Itália, França e Inglaterra. É 
considerado um criador contemporâneo 
com um estilo muito pessoal de comédia 
transgressiva, física e intelectual, e de 
uma extraordinária capacidade de 
improvisação e interação com o público.


