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Manila 's  Rising  Sun
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Em 2016 continuamos a celebrar os 20
Andanças e lançamos como tema O Desafio.

Ao longo destas 20 edições, o Andanças tem-
se afirmado como um festival marcante na
música e na dança em Portugal, onde artistas
e públicos interagem ativamente com
práticas tradicionais, reinventando-as e
fundindo-as com expressões artísticas
emergentes e inovadoras.

A programação do Andanças 2016 irá incluir
um conjunto alargado de propostas que
integram valores cooperativos e sustentáveis,
apresentam formas arrojadas de expressão,
provoquem e surpreendam os públicos,
despertando um olhar criativo sobre arte,
tradição, identidade, sociedade e
contemporaneidade.

Pretendemos incitar o Encontro com o
diferente, o outro, o tradicional e o novo, e
convidar à Participação num diálogo de
enriquecimento mútuo e de criação de um
espaço de Bem-Estar.

20 Andanças em Desafio, para refletir,
questionar e reposicionar cada área do
festival e o seu papel na sociedade. 

As danças "do mundo" irão continuar a
constituir o eixo central do Andanças,
mantendo-se também o espaço para as
novas propostas, que vão desde danças
urbanas a contemporâneas. As propostas
artísticas inovadoras e emergentes terão um
espaço privilegiado  no Andanças. 

o Desafio
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20 ANDANÇAS EM DESAFIO, PARA
REFLETIR, QUESTIONAR E REPOSICIONAR
CADA ÁREA DO FESTIVAL E O SEU PAPEL

NA SOCIEDADE.
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AS DANÇAS "DO MUNDO" IRÃO
CONTINUAR A CONSTITUIR O
EIXO CENTRAL DO ANDANÇAS.



O Andanças é um festival que promove a música e a dança
popular enquanto meios privilegiados de aprendizagem e
intercâmbio entre gerações, saberes e culturas. Com um olhar
dos dias de hoje, o Andanças propõe-se reavivar hábitos sociais
de viver a música retomando a prática do baile popular através
de múltiplas abordagens às danças de raiz tradicional,
portuguesas e do mundo, com vista à recuperação das
tradições musicais e coreográficas, fundindo-as com elementos
contemporâneos.

conceito
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Desde 1996 que o Andanças reúne anualmente pessoas de todo o
mundo, num espírito de partilha, encontro e práticas sustentáveis,
constituindo uma alternativa aos outros festivais de Verão. É um
espaço onde se dança, se faz música, se experimenta, mas também
onde se partilham e se cruzam propostas e ideias para um mundo
melhor.

No Andanças é possível aprender mais de meia centena de estilos de
dança diferentes: este é o resultado das sinergias que se geram entre
cidadãos do mundo, ávidos de partilhar saberes. Desde as danças
portuguesas, africanas, orientais, danças ao estilo americano, às
diversas danças europeias: de Leste, búlgaras, bascas, ciganas,
italianas, galegas, catalãs e irlandesas.

Para além de alimentar a curiosidade pela diversidade, o Andanças
procura ainda lembrar que a música popular (também) é sinónimo de
identidade e muitas vezes da sua sobrevivência.

O Andanças é o maior festival de
danças tradicionais da
Península Ibérica.
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os 4 pilares
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queremos manter o Andanças
independente de poderes
políticos, comerciais, e financeiros;
onde todos se sintam motivados a
contribuir para um bem comum,
não remunerados pelo seu
trabalho, mas compensados de
forma justa e criativa, sejam
indivíduos, empresas, ou
instituições públicas

queremos continuar a recuperar no
Andanças a vivência das danças
sociais como forma festiva de coesão
social, aprendendo uns com os outros,
acordando a tradição e recriando-a

dança e
música

voluntariado

As danças podem ser definidas dentro
do movimento do revivalismo que
marca qualquer país europeu desde
há muitos anos e que atingiu Portugal
com o nascimento do Andanças.  O
revivalismo distingue-se fortemente
do folclorismo na medida em que
pretende partilhar  práticas
coreografadas com todo tipo de
públicos e não somente uma amostra
em palco. Em suma, é através de um
conceito dinâmico e evolutivo que são
aprendidas estas práticas. O contexto
político que fez emregir este
movimento urbano baseia-se na
vontade  de estimular a sociedade a
refletir sobre o seu
património, fomentando uma
sociedade civil ativa e participativa.
 No Andanças este movimento
revivalista redefine-se e expressa-se
 nas múltiplas oficinas de dança, num
programa de extenso de atividades
paralelas, nas oficinas para crianças,
nas oficinas de instrumentos, nos
bailes, nos concertos programados.

Cada ano há uma onda de pessoas  que.
lado a lado  e voluntariamente,
constroem o Andanças. Este ano
tivemos cerca de 1100 pessoas que se
candidataram ao voluntariado Andanças,
das quais cerca de 700 foram
selecionadas. No voluntariado do
Andanças, cada um trabalha 28 horas
semanais, com tarefas que podem ir
desde o acolhimento de artistas à venda
de bilhetes ou direção de palcos. O
Andanças é um trabalho coletivo e
colaborativo, em que cada elemento
ajuda com um contributo único. O
Andanças é assim pertença de todos os
que o erguem antes, durante e depois
dos sete dias de festival, de todos os que
partilham os seus conhecimentos, as
suas artes, as suas competências e a sua
companhia.
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sustentabilidade
queremos promover a visão sistémica e de ciclo-de-vida dos processos de produção e
consumo, de produtos e serviços, com objetivos idealizados de "zero desperdício",
procurando fechar ciclos – à escala local, regional, e nacional –, e contribuir para um
consumo e modos de vida mais sustentáveis

Menu KM Zero. No Andanças tenta-se sempre
comprar a fornecedores locais e, sempre que
viável, as refeições são também confecionadas
com ingredientes
produzidos localmente. (Curiosidade: em 2014
na cantina Andanças 66% foram fornecedores
locais). O objetivo é incentivar a economia local,
mas também reduzir a "pegada ecológica"
(impactes ambientais negativos –
energia/combustível consumidos, emissões
gasosas do transporte, etc.), e custos
desnecessários com a alimentação.

Desde 1996, que o festival se norteia pelos princípios de sustentabilidade e respeito pelo
meio ambiente e a forte adesão dos participantes às práticas adotadas confirma esta
aposta. Temos consciência que qualquer evento de grandes dimensões produz impactes
ambientais, sociais e económicos. Procuramos, por isso, estar atentos e reduzir os
impactes negativos do Andanças, e escolhemos adotar melhores práticas, aplicando-as
de forma continuada e progressiva, tendo como objetivos:

Zero desperdício de água. No Andanças
procuramos: incentivar o uso consciente da
água, como um bem precioso e escasso, e
sensibilizar para a sua poupança; reduzir o seu
consumo monitorizando-o, e evitar o
desperdício utilizando torneiras automáticas.
Optamos por 32% das casas de banho serem
secas e promovemos também o uso de água
não tratada em muitos autoclismos do festival,
conseguindo reduzir o consumo desta água em
 22%.

Zero Descartável. No Andanças  não há
louça descartável - não há copos, nem pratos,
nem talheres descartáveis. Há canecas
reutilizáveis para cada participante, uma
medida implementada há 10 anos, agora
parte indissociável do festival.  Através da
Caneca reduzimos o desperdício de recursos
naturais, mantemos o recinto limpo e livre de
descartáveis e demonstramos que nos
grandes eventos também é possível
implementar medidas de Zero descartável. Há
pontos de água distribuídos pelo recinto e
incentiva-se a distribuição de bebidas de
pressão.

Zero desperdício de Comida. No Andanças
incentivamos também a redução do desperdício
alimentar através da Dose Certa, sensibilizando
as pessoas para se servirem apenas da
quantidade de comida que irão consumir, não a
desperdiçando no prato. Também se procura
reduzir os restos que ficam na cozinha após a
confeção de cada refeição. Os resultados têm
sido bastante encorajadores. 

Recolha, separação seletiva e reciclagem.
No Andanças, fazemos também a separação
para reciclagem. Em todo o recinto há mini-
ecopontos para os participantes colocarem
seletivamente as embalagens , com
separação também de resíduos orgânicos e
de outros resíduos. Zero beatas no chão é
outa medida implementada e para a qual são
disponibilizados cinzeiros e os fumadores  são
incentivados a ter o seu cinzeiro portátil. 

Mobilidade mais sustentável como um
hábito. A deslocação em transportes coletivos
ou a partilha de carro tem inúmeras
vantagens, além das económicas e
ambientais (como a redução de emissões
gasosas e de energia consumida), também as
sociais, por exemplo ficamos com mais tempo
e disponibilidade para os outros e para
apreciar o que nos rodeia. No Andanças
tentamos mostrar que estas são opções
viáveis: transportes coletivos que servem o
festival, partilha de boleia entre amigos, e
utilização de sites de boleias. É sobretudo
uma questão de consciência, de motivação e
de planeamento antecipado.
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comunidade
queremos continuar a construir comunidade
Andanças, com as populações, parceiros, e
cidadãos, e a fazer parte de um novo
desenvolvimento local

Continuamos o trabalho começado em 2013
com a comunidade local, entidades e
associações locais de ação social,
administrativa, recreativa e cultural, mas
também junto dos agricultores, com vista ao
fornecimento da cantina  e ao cumprimento da
medida  "Km 0". No âmbito da programação do
Andanças , o trabalho com a comunidade
consubstancia-se na recolha e (re)descoberta
de dinâmicas de coletivos , nas localidades de
Póvoa e Meadas e Castelo de Vide - uma
recolha vasta , que integra atos de trabalho e
de festa, a presença da Barragem, numa das
primeiras centrais  hidroelétricas  do País, e os
seus impactos na paisagem e na economia do
Concelho. Este ano para além da dinamização
de oficinas de  danças Europeias, com o intuito
de aproximar a população de Póvoa e Meadas
ao festival e às danças que lá se dançam e
aprendem, celebraremos os 90 anos da
construção da Barragem, recriando e
recuperando uma música e uma contradança
que nasceu nas celebrações dos 50 anos da
Barragem. Os participantes e a população local
serão também convidados a percorrer o Olhar
sobre as memórias da Barragem, percurso
interpretativo à descoberta  das infraestruturas
que compõem a Barragem de Póvoa e Meadas
e o espaço Andanças.
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Em 2016, uma equipa multidisciplinar volta a reunir-se para elaborar a
programação do Andanças. São vários consultores e diretores de
palco, vindos de entidades de todo o país: Coreto, D'Orfeu, A Música
Portuguesa a Gostar Dela Própria, Popolomondo,
Tradballs, Avanca Cinema. A vocação e a experiência de cada
um contribuem para que a música e as danças Portuguesas,
Europeias e do Mundo, o Teatro, O Cinema e a Performance, estejam
bem presentes no próximo Andanças. 

programação 2016

bailes
1,2,3 Soleil | A Batalha do Modesto
Camelo Amarelo | Aqui Há Baile |
Trio Arte Pura, Percursão  e Danças
Brasileiras | B'rbicacho |
Bailómondo | Bert Leemans Solo |
Broes | Celina da Piedade |
Cindazunda | Duo Vandenabeele
Knapen | Duo Pastis | Duovidozo |
El Bocadito | Espaço Baião | Fabio
Caloussi -Solo Guitarra para Baile
| Fogo-Fogo | Forró Universitário
com Pablo Dias| Fulano, Beltrano e
Cicrano | Geronimo | Hot Griselda |
Martina Quiere Bailar | Naragonia |
NEFUP | Ormuz | Parapente 700 |
Peut-être Jeanne | Senhora Asem |
Stomping at Six | String Fling |
Terminal Traghetti | Vizeli Band |
Zlabya

a diversidade de públicos do Andanças e a
multiplicidade de atividades propostas,

permitem a construção de uma rede
espessa e dinâmica de interações, que

transformam o Festival numa aldeia global. 
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Chamarritas | Danças Tradicionais da Estremadura e
Ribatejo | Danças Tradicionais do Norte de Portugal |
Valsas Mandadas | Balboa | Blues | Capoeira | Cha-
Cha-Cha | Conexão e Escuta no Baile | Dança da
Europa de Leste | Dança dos Balcãs | Dança Oriental
| Danças Africanas |Danças Brasileiras | Danças
Búlgaras | Danças Ciganas | Danças do País Basco
| Danças do Quebec | Danças do Sul de Itália
| Danças Europeias  | Danças Galegas | Danças
Irlandesas | Danças Israelitas e Árabes | Danças
Tradicionais Cabo Verdianas | Danças
Urbanas | Forró
| Forró Universitário | Funaná | Fusão de Danças de
raízes Tradicionais Africanas | Iniciação ao Baile
| Iniciação às Danças Europeias | Kathak - Dança
Tradicional do Norte da Índia | Kizomba | Lindy
Hop| Salsa e Mambo a Par | Salsa Scottish Fusion
| Samba | Samba da Gafieira | Tango | Tap Dance
| Técnica de Condução a Par e Musicalidade | Urban
Fusion Belly Dance | Vintage Jazz

oficinas de dança

Alex Duarte, Concerto Coração
Analógico | B'rbicacho | Bardos

| Búfalo Sentado | Celina da Piedade |
Dobranotch | Orquestra Ethno

Portugal'16 | Fernando Lobo | Fogo-
Fogo | Galandum Galundaina |

Korrontzi | Mestre Petchu e o Ballet
Tradicional Kilandukilu | Nação Vira
Lata | Oque Grasses | Pedro Mestre

| Renato Moniz | Ricardo Fonseca
| Saoirse | Toques do Caramulo | Velha

Gaiteira | Viola Amarantina | Winga
Khan

concertos
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atividades de relaxamento
e desenvolvimento pessoal

Biodanza | Pilates | Yoga
| Massagem Ayurvédica |
Massagem Tradicional

Tailandesa | Meditação | Dança
Sufi e Derviche |  Relaxamento e
Quiromassagem | Reflexologia |

Tantra | Tai Chi Chuan/Dao
Gong  |  Viagem pelos Sons

Ancestrais

atividades para crianças
À Procura do número um com Pascal e Armelle | Casa de
Férias com Susana Bicho | Construção de Marionetas com A
Raposa | As Histórias Mágicas de Cartola e Pintarola |
Biodanza 4 Kids | Teatro Borbolino | Adufes para Crianças
com Sebastião Antunes | Capoeira com Umoi | Acrobacias
em Família com Circus VagaBunt | Contos com
Contabandistas de Estórias | Danças Africanas com
Sementinha |  Cajon e Danças Ciganas com Geração Tecla |
Oficina de Instrumentos com Maracatu Baque do Tejo |
Roda de Oleiro com Maria Poejo | Massagem para Bebés
 com Martine Suasso | Movimentos com os Espíritos e a
Natureza com Rita Goldrajch | Música para Bebés com
Esther Sanchez | Dança do Outro Lado do Espelho com
Nelda Magalhães | Jogos Matemáticos com o Museu Está
de Volta | Plantas em Grandes Andanças com o Museu Está
de Volta | Museu Fora da Caixa com o Museu Está de Volta|
Construção de Brinquedos com o Museu Está de Volta |
Jogos Matemáticos com o Museu Está de Volta | Trilobites e
Dinossaurios com o Museu Está de Volta | Circo
Matemático: Oficina de Magia com o Museu Está de Volta |
Massagem para Bebés e Pais com Sónia Luchena | Oficina
de Djambés com Mapawe | Contos com Primigenius | Reino
dos Rolos com Rita Roldão | Ritmos ao Redor do Mundo
com Deborah Kramer | Histórias Narradas com Música de
Harpa e Flauta com Saoirse | Danças do Mundo com Hilde
Van Hemelrijck



Artes Plásticas Artesanato
Variado | Arte em Andamentos

|Astrodanças | Macrofotografia |
Costurinhar Cadernos | Oficina

de Cosméticos Naturais | 

+passeios
+gastronomia

+oficinas de instrumentos
+conversas

+cinema

atividades locais
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atividades paralelas

Passeio na Barragem ao Pôr do
Sol com João Dona e Ana Faria
| Porta - Lápis Reciclado
com Manas Raposo | Animação
de Rua com Banda da
Sociedade Recreativa de
Póvoa e Meadas | Arruada com
Banda União Artística de
Castelo de Vide | Doçaria
Tradicional com Teresa e
Lucília Bicho | Bordados de
Nisa com Maria Denis | Passeio
na Barragem com Visita à
Central Hidroeletrica  com a
Eng.ª Rita Machado | Bolos
Regionais | Oficina de Croché
com  Ana Paula Santos | Oficina
de Compotas com Maria José
Miranda | Passeio Noturno ao
Redor do Menir com  Professor
Sérgio Rodrigues e Fabian
Costa | Passeio na Vila de
Monforte | Visita à Quinta das
Lavandas | Oficina de
Reciclagem e Reutilização com
Ana Faria | Oficina de Pão sem
Forno e  Manteigas Oliginosas
com Manuel Maneiras| Oficina
de Sopa de Tomate com Maria
José Miranda | Costurar com
Casca de Castanha com Maria
José Miranda | Tók e Ródão
Grupo de Percursão



instalações artísticas
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As caraterísticas naturais do Espaço Andanças – pedras enormes, recantos escondidos,
clareiras mágicas, ruínas antigas – conferem-lhe uma beleza única, que convida à interação
artística. Queremos que o Andanças seja um espaço de expressão artística, desafiando
entrosamentos entre arte, expressão e natureza, surpreendendo os participantes e
convidando à contemplação artística em espaços inesperados. Este ano temos as seguintes
propostas:

20 ANDANTE — PERCURSO SONORO
Uma proposta especialmente criada para os
20 anos do Andanças, composta por um
conjunto de 20 objetos sonoros sintonizados
com o lugar, num percurso de
experienciação sensitiva. Cada instalação
sonora foi pensada para interagir com as
pessoas e a paisagem, estabelecendo novas
relações com o mundo, estados de alerta! 

ÁRVORES DO PARAÍSO
A instalação As Árvores do Paraíso
pretendem a criação de um espaço
bem-estar e meditação, onde o
espetador - participante encontra amor,
paz e sabedoria impressos em cada
detalhe que compõem a instalação.

BERÇO PARA A FLORESTA
O tema principal da obra é a plantação
de uma floresta para que o mundo
possa reencontrar as suas
possibilidades pictóricas e o seu diálogo
com o real. Uma floresta é mágica, tanto
na sua forma romântica, como no seu
propósito de regular o clima, de se
propagar, de alimentar o homem e os
animais e de os curar, composta por
árvores nativas, mas também, por vezes,
em algumas espécies importadas,
respeitando sempre a sua raridade o
ecossistema. 
I DARE YOU
Aproveitando o tema do Andanças,
Filipa Lacerda apresenta “I DARE YOU”,
uma instalação composta por vários
desafios: um olhar prolongado nos
olhos, um abraço à natureza, uma
contemplação mais longa sobre o
espelho de água, um quadro onde
deixar Desafios, a si próprio,  ao Outro ou
ao Festival. Desafios que vão fazer do
Andanças uma experiência ainda mais
rica e cheia de novas descobertas.

MANDALA
Ao longo da semana Andanças, Inês de
Barros Baptista irá dinamizar a
construção de uma mandala colectiva,
onde todos estão convidados a
participar - cada um ao seu ritmo, cada
um expressando a sua criatividade -
utilizando apenas elementos naturais e
presentes no espaço, como folhas,
troncos, galhos, pedras, etc.
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a Pédexumbo

Artesanato Variado | Arte em Andamentos | Astrodanças |
Microfotografia | Costunrinhar Cadernos | Oficina de Cosméticos
Naturais | 

+ passeios
+gastronomia
+oficinas de instrumentos
+conversas

A PédeXumbo (PX) é uma associação portuguesa que trabalha desde 1998 a
promoção da música e dança tradicional, não apenas de Portugal, mas também
de outras origens. Uma equipa profissional dedica-se à recuperação e
divulgação destas práticas culturais, através de registos, coproduções, criações
artísticas, investigação e através do ensino formal e informal destinado a todas
as idades. A PédeXumbo também organiza festivais em todo o país e programa
regularmente no seu próprio espaço, em Évora, oficinas, concertos e bailes para
vários públicos.ntos
+conversas
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apoios e colaboração
O Andanças é um festival organizado por PédeXumbo:

Em colaboração com:

A PédeXumbo é uma estrutura apoiada por:

Rádio oficial:

Parceiros oficiais:

contatos:

www.andancas.net

Catarina Serrazina:: 927 808 861:: catarina.serrazina@pedexumbo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graça Gonçalves:: 927 808 899 :: graca.goncalves@pedexumbo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


