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Orquestra

Ethno
Portugal
A primeira noite do Andanças 
trouxe-nos a alegria, a inspiraçao 
e a beleza da Orquestra Ethno 
Portugal. Com paragens pela 
Bielorrússia, França, Áustria, 
Noruega e muitos outros países, 
sentiu-se a enorme e contagiante 
cumplicidade partilhada pelos 
músicos vindos dos vários cantos 
do mundo.

Próximas actuações: 6, 7, 8, 9 e 10 
de Agosto às 19h30 no Anfiteatro

Olive 
Tree 
Dance
Este grupo surgiu há nove 
anos durante uma Jam 
Session no Andanças. Agora 
internacionalmente conhecidos, 
estiveram de novo no festival 
para nos darem um concerto 
energético e cheio de boas 
energias.

Espiral
Árvores serenas na companhia 
de águas calmas do rio: o 
cenário ideal à contemplação da 
melodia delicada de uma harpa, 
um violino e uma flauta. De 
inspiração medieval, a música de 
Espiral trouxe um momento de 
sossego e meditação à primeira 
tarde do Andanças.

Próximas actuações: 8 de Agosto 
às 19h no Miradouro

Encontros 
do Umbigo
Libertação, emoção, descoberta. 
Um encontro connosco mesmos. 
Um fim de tarde no Andanças que 
nos convidou a tirar a máscara 
e a encarar com frontalidade 
os nosso medos, a parar para 
observar com sinceridade o outro 
e, sobretudo, a olhar para o mais 
fundo que há dentro de nós.

Próximas oficinas: 5 de Agosto 
às 19h30 no Palco Menir e 6 
de Agosto às 19h15 no Palco 
Carvalhos

ANDAMENTOS: 
SCANDILL
Andamentos, a partir das 8h30

Nos Andamentos de quarta-feira 
o grupo italiano Scandill irá dar 
uma oficina e um concerto na 
povoação de Povoa e Meadas.
wCom diferentes influências 
regionais do sul da Itália, este 
grupo fundado em Milão em 2008, 
tem um estilo muito próprio, já 
conhecido no festival Andanças. 
Para participar nestes passeios 
é obrigatória a inscrição no 
Canecário.

COSER Y CANTAR
Folclore Espanhol, Teatro, 15h 
(45min), Palco Criança

Coser y cantar é o novo espetáculo 
de folk espanhol de Ainhoa 
Limon. Um espectáculo para toda 
a família que conta de forma 
divertida a história do Fio de 
Memória, com instrumentos 
tradicionais, canções de coro, 
passo e palmas.

OFICINA 
RANCHO FOLCLÓRICO DE NOSSA 
SENHORA DE ALEGRIA DE 
CASTELO DE VIDE
Oficina, 22h30 (1h30), Palco dos 
Carvalhos

O Rancho Folclórico de Castelo de 
Vide, composto por 80 elementos 
repartidos por um grupo adulto 
e outro infanto- juvenil, vem até 
ao Andanças para nos mostrar as 
tradições populares, as músicas, 
as danças e os trajes desta região.

ASTRODANÇAS
UMA DANÇA PELO CÉU
Luís Silva, 23h (1h), Miradouro

Astrodanças é uma viagem pelo 
céu nocturno Alentejano. Luís 
Silva, astrónomo amador desde 
os 30 anos, convida todos para 
um passeio no Miradouro, onde 
irá explicar as constelações 
visíveis no verão, ajudar a 
localizar a estrela polar, entre 
outras enumeras curiosidades.

NO GHARB
Espetáculo Dança, 01:00h (1h30), 
Palco Dj

O grupo de dança trazem ao 
Andanças o espectáculo No Gharb. 
Um estudo e uma recriação da 
diversidade cultural das raízes da 
Península Ibérica e as influências 
do Império Árabe.

A Dança Portuguesa a Gostar Dela 
Própria é um projecto de estudo, 
registo vídeo e promoção das 
diferentes formas de dança que 
acontecem em Portugal.

Integra danças de raíz tradicional 
Portuguesa, e danças tradicionais 
de outras paragens, urbanas e 
contemporâneas, dançadas no 
nosso país.

Resulta de uma parceria da 
Associação PédeXumbo com Tiago 
Pereira, da Musica Portuguesa a 
Gostar Dela Própria e pretende 
resgatar e desconstruir a música 
e dança tradicionais, tornando-
as apelativas e acessíveis a um 
amplo conjunto de públicos. 
Procura ainda provocar a 
reflexão sobre o papel da Dança 
como ferramenta de encontro 
identitário, de valorização 
de saberes tradicionais, 
de valorização do Eu e de 
reconhecimento e encontro com o 
Outro.

Este ano, cinco associações e 
entidades foram convidadas 
a colaborar com a PédeXumbo 
na construção do programa 
de bailes e oficinas de dança 
do Andanças. A Coreto (Porto) 
tratou das músicas e danças 
portuguesas enquanto a Tradballs 
(Lisboa), juntamente com La Vida 
en Danza (Madrid) se focaram 
nos ritmos do movimento folk 
europeu. Popolomondo (Porto) 
e a escola 1001 Dança ficaram 
responsáveis pelas danças e 
músicas do mundo.
As danças do mundo continuam 
a constituir o eixo central do 
Andanças, mantendo-se também 
o espaço para as novas propostas, 
que vão desde danças urbanas 
a contemporâneas. Atividades 
paralelas de áreas artísticas como 
teatro, artes plásticas, cinema e 
circo complementam o programa 
para sete dias de festa garantida!

Graça, membro do Eco-Grupo do 
Andanças desde 2004, aceitou 
ser entrevistada pelo Jornal 
Andanças e esclarece o pilar 
Sustentabilidade que norteia o 
Andanças desde a sua fundação. 
A ideia é reduzir a pegada 
ambiental do Andanças, mostrar 
e pôr em prática boas práticas que 
os participantes podem aplicar no 
dia-a-dia.
 
Uma das vertentes de maior 
impacte ambiental é a comida. 
O Menú Km0 é uma medida da 
Cantina Andanças que procura 
que o máximo de produtos 
venham de um raio de menos 
de 20 km. Tenta-se pegar em 
produtos de maior proximidade 
possível e na quarta-feira os 
produtos utilizados na confeção 
das refeições são apenas 
regionais. Ao comer localmente 
promove-se a economia local e os 
alimentos não são transportados 
por longas distâncias!
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associações 
foram 
convidadas a 
colaborar com 
a PédeXumbo

Hoje, dia 
6, todos os 
produtos são 
locais.
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