
A Roda Viva chega a Castelo de Vide de 1 a 5 de agosto, para a 23ª edição de mais um 
Andanças. 

Durante 5 dias a encantadora vila do Alto Alentejo será palco de inúmeras oficinas de dança, 
bailes, concertos, atividades para crianças e famílias, performance e teatro, 
desenvolvimento pessoal, animação de rua, oficinas de instrumentos, passeios e muito, 
muito mais!

No Andanças, há um espaço dedicado aos mais pequenos e às suas famílias - o Espaço 
Criança. Este ano num espaço maior, com uma pequena floresta de sobreiros onde os mais 
pequenos e as suas famílias encontrarão um programa tão diverso como o próprio festival.

Entre as atividades do Espaço Criança, haverá vários espectáculos de música para crianças
e bebés, circo acrobático, teatro e magia. As muitas oficinas irão incluir danças tradicionais 
do mundo e a dança criativa. Teremos também oficinas de matemática, de escultura e 
modelagem, de reutilização a partir de materiais reciclados, circo e acro-yoga, e ainda 
relaxamento. Para colocar os bebés a sonhar, haverá ainda oficinas de massagem para 
bebés e contos que se multiplicam em lengalengas, fábulas, estórias e jogos-cantados.

Aventuras do Roberto   - Estórias, Música e Massagem para Crianças
Ayurdith - Massagem para Bebés
Contambandistas
Circus VagaBunT - Acrobacia em Família, Pirâmides Humanas, o Grande Circo
Deborah Kramer - Rodas Cantadas para Crianças
Elisabete Silva - Reciclagem Manual de Papel
Hilde Van Hemelrijck - Danças do Mundo para Crianças
Magicando - Viva a Roda Mágica!
Marta Alface - Danças Tradicionais do Mundo para crianças e famílias
Mirjam Dekker - Danças (En)Cantadas e outras não...
Patricia Quirós - Oceano em Dança
Circo Matemático - Magia
Uma Loura, Outra Morena - Contadora de Histórias
Maria Poejo - Roda de oleiro, faz a tua tigela!

http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2931/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2788/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2962/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2894/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2934/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2773/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2815/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2882/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2982/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2816/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2968/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2868/


Maria Teresa Godinho - A Geometria Fez Amigos e Volta à Vila
Papeleiro Doido - Reciclar Papel
Rita Roldão - Reino dos Rolos - Diversão com Rolos de Cartão
Rosário Narciso - Máscaras com Expressão

www.andancas.net

------------------------------
Sobre a PédeXumbo, entidade organizadora do Andanças:
Há 20 anos a dançar, a PédeXumbo trabalha desde 1998 na promoção da música e dança 
de raiz tradicional. Uma equipa profissional dedica-se à recuperação destas práticas 
culturais, através de registos, coproduções, criação artística, investigação, formação de 
formadores e ensino informal destinado a todas as idades.
Mais do que perpetuar relíquias, a PédeXumbo propõe-se a reavivar hábitos sociais de viver 
a música, reproduzindo bailes tradicionais participados por novas gerações que vão beber 
em práticas antigas.

Mais informação no site da PédeXumbo aqui.

Para mais informações, imagens ou outras questões não hesitem em contactar.

Com os melhores cumprimentos

Joana

http://www.pedexumbo.com/pt/
http://www.andancas.net/2018/pt/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2901/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2871/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2957/
http://www.andancas.net/2018/pt/prog/2940/

