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20	  ANDANÇAS:	  BAILES	  E	  CONCERTOS	  	  
Em 2015 o Andanças cumpre a 20 edição e celebra-o nas diversas 
vertentes do festival! Num misto entre diversidade, celebração e novidade, 
o programa de bailes e concertos congrega projetos musicais que foram 
crescendo com o festival ao longo destes 20 anos e outros que atuam pela 
primeira vez em território nacional.  
Este ano há mais de 50 grupos e projetos musicais que vão marcar o ritmo 
e desenhar as melodias do 20Andanças 2015 em mais de 100 bailes e 
concertos! 
 
Grupos musicais presentes no Andanças: 
 
A Batalha do modesto Camelo 
Amarelo 
Ai!  
Aqui há Baile   
B’rbicacho  
Baile das Histórias  
Bailias   
Bailómondo 
Bal Detournee   
Baloba - Grupo Cultural  
Bruno et Maria  
Cabra Çega 
Celina da Piedade  
Cordofonias  
Duovidozo  
Elanor  Espiral  
Grupo de Danças e Cantares de 
Vinhais, acompanhados pelos 
Gaiteiros de Zido  
Gurí   
Hera   
JAM.PT  
Kabeça Feita - Danças e 
Músicas Regionais do Brasil  
Kalaka + Toni Tavares   
Le Manège  

Luso-Baião 
Muito Riso Muito Siso   
Nação Vira-Lata   
NEFUP   
Origem Tradicional  
Orquestra de Foles    
Parapente700   
Pascal Seixas  
Paulo Bastos   
Quinteto Luso-Tango   
Rancho da Vila do Cano: 
danças, cantares do Alto 
Alentejo   
Reportório Osório   
Rhizottome  
Samba Sem Fronteiras - Roda 
de Samba   
Stomping at Six  
String Fling  
Traballo  
Tugoslavic Orkestar   
Tukki Bukki   
Winga Kan   
Yacine and the Oriental Groove   
Yemadas   
Zaponiech ETNHO 
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Além de bailes e concertos, o Andanças 2015 contará com mais de 150 
oficinas de dança, mais de 50 oficinas de aquecimento / 
relaxamento, mais de 40 atividades para criança, oficinas de 
instrumentos, noites com Dj Set, oficinas criativas, sessões de contos, 
animação de rua, conversas, passeios e oficinas gastronómicas. 

O Andanças é organizado pela PédeXumbo – Associação Para a Promoção 
da Música e Dança. A associação surgiu para difundir a dança e a cultura 
popular de uma forma participativa e dinâmica. Com espaço próprio em 
Évora e uma equipa profissional permanente, desenvolve projetos em todo 
o país, dedicando-se  à  recuperação  e  divulgação  de  diversas  práticas  
culturais,  através  de  registos,  coproduções, criações artísticas, 
investigação, ensino, organização de festivais e programação regular de 
oficinas, concertos e bailes. 


