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Todos os Dias
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Anfiteatro

A primeira edição do Ethno
Portugal decorreu entre 25 de
Julho e 3 de Agosto de 2014 em
Castelo de Vide. Durante 10 dias,
participantes seleccionados
prepararam o repertório da
Orquestra Ethno Portugal, com
a orientação dos mentores do
programa: Wouter Vandenabeele
(Melodia), Raphael Decoster
(Acordião Diatonico), Eva
Parmenter (Acordião Diatonico),
Juan de la Fuente (Percussão) e
Teresa Campos (Voz).

Ethno é um programa
da Jeunesses Musicales
International (JMI) e um
projecto único para jovens
músicos tradicionais/folk.
As residências Ethno dão aos
músicos a oportunidade de
aprender e ensinar entre si uma
variedade de culturas musicais
de todo o mundo, e partilhar o
que aprenderam com o público,
enriquecendo a sociedade ao

manter a música tradicional viva e jovem. Assim,
Ethno é também uma grande experiência de vida.
Aproxima participantes de várias origens culturais
tornando-se um espaço para a aprendizagem
intercultural, amizade e troca.

Em Portugal, 35 participantes de 15 nacionalidades
introduziram 17 músicas dos seus países. Músicos
oriundos da Austrália, Bélgica, Dinamarca,
Espanha, Estónia, Eslovénia, França, Noruega,
Portugal, Ruanda, Suécia entre outros, ouviram
as propostas de cada um e tocaram juntos sem
partituras, seguindo o método do “tocar de ouvido”.
Os mentores orientaram os arranjos harmónicos e
ritmo das músicas.
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retrospetiva
Danças
Aztecas
Tlacachicahuac

Crianças e adultos dançaram juntos
esta dança poderosa que reúne
lendas, cosmovisão, entes divinos,
natureza, animais e humanos
na tradição Asteca . Uma dança
energética e embelezada pelas caras
pintadas das crianças. Actualmente,
no México, a dança é praticada
ao ar livre. As pessoas juntam-se
para oferecer o seu espírito como
antigamente.

Estas
Tonne

Hera

As amigas Joana Guiné e Xuxu
Repas tocaram sons delicados,
que nos convidaram a dançar. A
mistura de flauta e violão abraçou
os bailarinos, como hera. A pista
de dança estava cheia de danças
tradicionais e alegria.

Que energia incrível. Guitarra
tocada de forma emocionante,
numa fusão de Flamenco e outros
elementos. É um guitarrista
muito virtuoso e simpático que
deixou o público encantado em
silêncio mágico e com as bocas
abertas. Terminou o concerto com
um belo gesto descendo do palco
para um abraço com a audiência.
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Sugestões para hoje
Rabecas
Brasileiras
Exposição e Conversa
Oficina de Construção

Alexandre Marinho, Oficina,
Quinta e Sábado das 17h às 19h
Actividades Paralelas

O Pedro
e
o Lobo
Um dos pilares principais do
Andanças é a construção de
comunidade. Desde sempre este
festival procurou contribuir
para o desenvolvimento local
integrando projectos da região e
desenvolvendo actividades com
a população não só durante o
festival, mas durante o ano.

Na sexta-feira a Banda
Filarmónica União Artística
de Castelo de Vide vem até ao
Andanças para um concerto de
apresentação do conto musical
o Pedro e o Lobo, de Sergej
Prokofiev. Será um espectáculo
híbrido, com projecções e
figuras animadas em tempo
real. Esta banda, com 132
anos de existência, dedica-se
principalmente à participação
em festas populares, procissões e
concertos diversos.

Sexta-feira
22h30
Espaço
Cinema

a Comunidade Local
no Andanças

Alexandre Marinho é o
responsável pela Oficina de
Luteria da Fundação Rio das
Ostras, no interior do estado do
Rio de Janeiro. Irá apresentar
as actividades desta oficina,
fará uma exposição de rabecas
e violatas (violinos construídos
com latas) e ministrará um
workshop sobre a confecção de
instrumentos de cordas.

Ópera Tribal
Nação Vira Lata
Oficina 16h Palco Dj

Electro
Swing com
Fat & Slim

Buscando a essência dos ritmos
afro-brasileiros e portugueses,
as sonoridades deste colectivo
de músicos percussionistas
resultam numa fusão alegre que
une batidas/pulsões de ordem
tribal e festiva. Um projecto
único que mistura tradição e
contemporaneidade. Trazem
ao Andanças uma oficina de
percussão dirigida a famílias.

Swing Station, Dj Set
Concerto 23.30h Palco Dj

FAT&SLIM é uma dupla de deejays
composta por Mr.Heights e LBR.
Neste Baile os participantes são
convidados a dançar ao som do
swing dos anos 20 misturado
com ritmos que vão do big beat,
à bossa nova, passando pelo
jackin house e terminando num
alucinante drum&bass.

o Andanças
tem procurado
dar espaço à
experimentação

programar
diversidade

A programação do Andanças
caracteriza-se pela sua diversidade.
É um festival de danças, sim, mas
muito mais.

Esta diversidade resulta da opção
por convidar entidades diferentes a
programar. É possível, por exemplo,
aprender gastronomia, costura
e construção de instrumentos e
ter momentos de relaxamento e
meditação; é constante a presença do
Teatro, das Artes Plásticas e do Circo.

Mantendo o foco nas danças tradicionais,
o Andanças tem procurado também dar
espaço à experimentação, abordando as
danças contemporâneas e emergentes.
Todos os dias, a várias horas são
inúmeras as opções, distribuídas
pelos vários espaços. A relação entre
a programação e o espaço envolvente
permite a construção de uma dinâmica
de interacções e descobertas a cada dia.

