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Esta Agenda Cultural é organizada por Fabiana Baqueiro, Janine Falcão e
Rebeca Lisbôa (Núcleo de Relações Públicas da Ascom/UNEB)

___________________________________________________________

Dica da semana
Final do ano chegando, muito clima de festa e alegria, mas não podemos
esquecer de quem talvez não possa ter a mesma felicidade que a gente nesse
Natal. E para ajudar algumas crianças que só desejam receber um presente do
nosso querido bom velhinho, o Papai Noel, fica a dica de participar do projeto
Árvore dos Sonhos que visa ajudar crianças de diversos orfanatos e creches da
cidade. É bem simples, basta ir até o Shopping Barra, retirar uma cartinha da
árvore de natal e até o dia 15 adquirir o presente que consta no cartão, sendo
este uma roupa ou brinquedo, ficando ao seu critério. No mais é isso, vamos
colaborar.

Por Leonardo Carvalho, Repórter Fotográfico da Ascom/UNEB.
_____________________________________________________________

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 10/12
MÚSICA
Clube do samba
A iniciativa busca oferecer espaço para ampliar a visibilidade dos grupos de
samba de Salvador.
 Bar Fundo do Cravinho, Lg. Terreiro de Jesus, Pelourinho
 19h
R$ 3
 (71) 9233-5438

Diego Orrico & The Blues Bullets

A banda apresenta um repertório com influências de rock’n’roll, Chicago Blues,
Traditional Blue, Modern Blues, Funk e West Coast Blues.
 Farol Music Bar, Rio Vermelho
 20h
R$ 10
 (71) 3334-0170

CINEMA
A Expulsão do Paraíso e O Relatório de Willi Busch
Desconhecido no Brasil, mas um dos mais provocativos cineastas alemães dos
anos 70, Niklaus Schilling é resgatado em programa duplo na Sala Walter da
Silveira a partir da exibição de dois filmes inéditos comercialmente no país do
realizador alemão: A Expulsão do Paraíso, de 1977, e O Relatório de Willi
Busch, de 1979.

 Sala Walter da Silveira
 16h30 e 19h
R$ 2
 (71) 3116-8100/ 8111

EXPOSIÇÃO
Desenho novo
A exposição reúne artistas emergentes que trabalham, habitualmente, o
desenho como resultado e não apenas como processo.
 Galeria ACBEU
 Das 14h às 20h, de seg a sex e das 16h às 20h aos sábados.
R$ Entrada franca
 (71) 3534-0123

Sexta-Feira, 11/12
CINEMA
Do começo ao fim

O filme conta a história de amor entre Francisco e Thomas, e de sua família:
Julieta, Alexandre e Pedro. Durante a infância os irmãos Francisco e Thomas
são muito próximos. Talvez próximos demais, segundo Pedro, pai de
Francisco. Anos mais tarde, quando Francisco tem 27 anos e Thomas 21,
Julieta morre em um acidente de carro e Francisco e Thomas assumem uma
história de amor incondicional, ante um mundo de medo e intolerância.

 Cinema da UFBA
 14h40, 16h40 e 20h30
R$ 14 e 7
 (71) 3235-9879

MÚSICA
Manaiá
Acompanhada do músico Mário Pereira, no violão e Carlinhos Ruela, na
percussão, a cantora traz no repertorio composições consagradas da MPB e do
samba. Manaiá também dá destaque a musicas inéditas de compositores
baianos.
 Petiscaria Buteco, Rio Vermelho
 20h
R$ 5
 (71) 4141- 0565

TEATRO
Gennesius – Histriônica Epopéia de um Martírio em Flor
O espetáculo conta a história ficcional de Genésio, artista nordestino do
interior da Bahia que, ao longo de sua trajetória acumula experiências
artísticas como brincante, palhaço de circo, acrobata e ator. A montagem é
inspirada no universo circense, na tradição popular rural do sertão baiano e
nas relações de identidade travadas entre interior e capital.

 Espaço Xisto Bahia
 19h
R$ 10 e 5
 (71) 9611-0631

Sábado, 12/12
DANÇA
Mostra das oficinas de dança para criança

O Núcleo Viladança realiza a mostra das oficinas de dança para criança.

 Cabaré dos Novos, Teatro Vila Velha
 10h
R$ Entrada franca
 (71) 3083-4600

MÚSICA
Noite do samba com o grupo Salada Mista
Para quem gosta de samba o grupo Salada Mista é a indicação da noite de
sábado.

 Teatro SESI Rio Vermelho
 21h30
R$ 10
 (71) 3535-3020

CINEMA
500 dias com ela
Quando Tom, azarado escritor de cartões comemorativos e românticos sem
esperanças, fica sem rumo depois de levar um fora da namorada Summer, ele
volta a vários momentos dos 500 dias que passaram juntos para tentar
entender o que deu errado. Suas reflexões acabam levando-o a redescobrir
suas verdadeiras paixões na vida.
 Cinema do MAM
 13h40 e 18h10
R$ 16 e 8
 (71) 3329-5727

Atividade paranormal

Um casal é perseguido por um espírito demoníaco dentro de sua própria casa.
Dispostos a desvendar o mistério que assombra suas noites de sono, eles
instalam câmeras por toda a casa, com as quais captam as estranhas
atividades paranormais que acontecem.
 Multiplex Iguatemi
 11h45, 13h40, 15h35, 17h30, 19h25, 21h20 e 23h15.
R$ 17 e 8,5
 (71) 3533-0880

Domingo, 13/12
TEATRO
Lendas e contos africanos
A montagem é encenada por jovens que levam ao palco lendas e contos da
mitologia africana.


 Teatro Vila Velha
 16h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600

A Coisa

O projeto Domingo no TCA encerra o ano com o espetáculo A Coisa. O ator
Jackson Costa, com direção de Paulo Dourado e participação de diversos
compositores e arranjadores, coloca em cena um espetáculo contagiante.
Textos de Gregório de Mattos, Castro Alves, Sosígenes Costa, Augusto dos
Anjos, Fernando Pessoa, José Delmo, Ramon Vane e do próprio Jackson,
ganham musicalidade densa e primorosa, provocando uma explosão de
linguagens que se completam, enquanto chocam e surpreendem.
 TCA, Sala principal
 11h
R$ 1
 (71) 3117-4899

CINEMA
Abraços partidos
Um homem escreve, vive e ama no escuro. Quatorze anos antes, ele sofrera
um acidente que o fez perder a visão e a mulher de sua vida.
 Espaço Unibanco de Cinema
 13h40, 16h10, 18h40 e 21h10
R$ 8
 (71) Não informado

MÚSICA
OSBA e Neojibá
Os músicos da OSBA e a Orquestra Juvenil 2 de Julho, do projeto Neojibá,
realizarão Concerto Natalino. Entre as obras executadas está o clássico
“Quebra Nozes” de Piotr Ilyich Tchaikovsky.
 TCA, Sala principal
 18h
R$ 5
 (71) 3117-4899

Segunda-Feira, 14/12

TEATRO
Onda jovem

O projeto social Onda jovem, desenvolvido pelo Teatro SESI com jovens das
comunidades do entorno do Rio Vermelho, apresenta os espetáculos
resultantes das Oficinas de Teatro.
 Teatro SESI Rio Vermelho
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 9946-9446

EXPOSIÇÃO
Marighella
A mostra traça o perfil e a trajetória de vida de Carlos Marighella com cartas,
livros, imagens de arquivo, iconografia variada, depoimentos, além de textos
do próprio Marighella. O engenheiro baiano, que foi deputado, dedicou sua
vida à luta dos trabalhadores, à causa da soberania nacional e ao socialismo.
Em 1969 foi apontado pela ditadura como inimigo público número 1 e passou
a ser alvo de uma caçada que envolveria todas as estruturas repressivas
montadas pelo regime militar. Em 4 de novembro de 1969 Carlos Marighella
foi surpreendido por uma emboscada de agentes da polícia política sob o
comando do delegado Sérgio Fleury e assassinado na Alameda Casa Branca,
em São Paulo.
 Foyer do TCA
 Das 13h às 18h
R$ Entrada franca
 (71) 3532-2323

LITERATURA
Jorge Amado no elevador e outros contos da Bahia
Será lançado o livro Jorge Amado no elevador e outros contos da Bahia (84
páginas, Editora A, Rio de Janeiro) do escritor, diretor teatral e cineasta Carlos
Pronzato, argentino radicado na Bahia há exatos 20 anos. A publicação é
composta por onze contos que transitam no universo mágico da Bahia,
perfazendo um itinerário literário que pretende também ser uma homenagem
a um dos maiores escritores do Brasil, Jorge Amado, quem empresta o seu
nome ao conto que dá titulo ao livro.
 Casa de Jorge Amado, Pelourinho
 18h
R$ Entrada franca

 (71) 3321-0122

Terça-Feira, 15/12
MÚSICA
Cinho Damata & convidados
Os grandes nomes da musica estão passando neste dia para fazer essa
parceria com Cinho Damata, Ivan Uol, Ivan bastos e Toninho Orta.
 Teatro SESI Rio Vermelho
 21h
R$ 8
 (71) 3535-3020

CINEMA
É proibido fumar
Baby é uma professora de violão, romântica e solitária, que deseja
ardentemente viver uma grande paixão. Com a mudança de Max, um músico
de bar recém-separado, para o apartamento vizinho ao seu, Baby tem a
chance de realizar seu sonho. Mas, para conquistar o amor, ela terá que abrir
mão de seu mais antigo e fiel companheiro, o cigarro.
 Cine XIV
 15h e 19h10
R$ 12 e 6
 (71) 3338-2241

EXPOSIÇÃO
30 anos de fotografia
A exposição é composta por 40 imagens do acervo pessoal da curadora e
pesquisadora Rosely Nakagawa. As imagens foram reunidas ao longo de 30
anos de sua trajetória como fotógrafa.
 Caixa Cultural, R. Carlos Gomes
 Das 9h às 18h
R$ Entrada franca
 (71) 3322-0219

Quarta-Feira, 16/11

MÚSICA
Biosônica

A banda apresenta repertório com linguagem urbana, atualizada e sem
rótulos, desenvolvendo um trabalho autoral com uma sonoridade própria. Nas
composições elementos do funk, do soul, do rock, da eletrônica, do afrorrock
e do sambarrock.

 Boomerangue, Rio Vermelho
 22h
R$ 15
 (71) 3334-5577

Tiago Pondé em Atuar música
O jovem baiano apresenta uma performance musical-cênica, interpretando
pérolas da MPB e composições novas. No palco Pondé mistura poesia, música,
mímica e números circenses.

 Teatro Gamboa Nova
 20h
R$ 5
 (71) 3329-2418

CINEMA
O solista
Steve Lopez é um colunista famoso e vive em busca de uma história incomum.
Em um dia, não exatamente em sua busca por uma matéria, ele ouve na rua
uma música e descobre Nathaniel, tocando muito bem num violino de apenas
duas cordas. Um dos milhares de sem teto das ruas de Los Angeles, ex músico
que sofre de esquizofrenia, sonha em tocar num grande concerto. Lopez
prepara uma coluna sobre sua descoberta e recebe de um leitor, como
doação, um instrumento para o músico. É o começo de uma amizade. O filme
é baseado em fatos reais.
 Cinema do museu
 16h45
R$ 12 e 6
 (71) 3338-2241

EM JUAZEIRO

EXPOSIÇÃO
Muitos Destinos, Uma Só Bahia
O Projeto Muitos Destinos, Uma Só Bahia foi realizado entre julho e outubro

de 2009 em parceria com o Instituto Sacatar situado na Ilha e Itaparica.
Consiste na imersão de cinco artistas franceses que foram premiados com oito
semanas de residência na Bahia. Após uma semana de orientação, cada
artista passou três semanas em uma cidade do estado do interior do estado e
por fim mais um mês na sede do instituto. A exposição é produto final do
projeto, em que os artistas desenvolvem produções inspirados em suas
impressões sobre a Bahia.

 Centro de Cultura João Gilberto
 Até dia 19 de dezembro
R$ Entrada Franca
 (74) 3611-4322
 http://centrodeculturajoaogilberto.blogspot.com/

TEATRO
A Partilha

Baseado na peça de Miguel Falabella A Partilha alterna drama e comédia para
narrar, de forma terna e bem humorada, o relacionamento de quatro irmãos
que se reúnem para o enterro da mãe, e se vêem mergulhados em um
balanço de vida, enquanto negociam a herança, um amplo apartamento em
Copacabana. A Partilha fala da vida de pessoas comuns, desejos, dificuldades
e intimidades.
 Centro de Cultura João Gilberto
 Dias 12 e 13 de Dezembro às 20h
R$ Não Informado
 (74) 3611-4322
 http://centrodeculturajoaogilberto.blogspot.com/

FESTIVAL
Geraldo Azevedo
Continua em Petrolina O Festival de Música Geraldo Azevedo (Edição
Nacional). O evento, que acontecerá na Concha Acústica, contará com
composições inéditas. Voltado a todos os gêneros e estilos de música popular
brasileira, o festival tem como intenção, dar visibilidade às canções,
compositores e intérpretes da região, além de proporcionar intercâmbio
cultural e artístico.
 Concha Acústica de Petrolina

 Até dia 12 de dezembro
R$ Entrada Franca
 Não informado
 http://www.guiajuazeiro.com/eventos39.ph

EM CAMAÇARI
EVENTO
3ª Mostra de Arte da Cidade do Saber
Dez espetáculos que enriquecerão ainda mais a CENA cultural camaçariense: É
a 3ª edição da “Mostra de Arte - Cidade em Cena” no Teatro Cidade do Saber.
O projeto é resultado direto do processo educativo que está inserido
nas atividades da Cidade do Saber.
 Teatro Cidade do Saber
 De 3 a 12 de dezembro, a partir das 14h
R$ 1 Kg de alimento não perecível
 (71) 3621-6666
http://www.cidadedosaber.org.br/wp/2009/11/30/programa-se-para-o%e2%80%9ccidade-em-cena%e2%80%9d/

TEATRO
Mostra de Arte – Cidade em Cena
Chegou o momento dos educandos de teatro apresentarem para o público
camaçariense as suas produções artísticas, resultado do aprendizado e trocas
de conhecimento, durante todo o ano de 2009, nos cursos regulares de
cultura e arte da Cidade do Saber. Serão apresentados cinco espetáculos na
Mostra de Arte - Cidade em Cena.
 Teatro Cidade do Saber
 Até 12 de dezembro, a partir das 14h
R$ 1 Kg de alimento não perecível
 (71) 3621-6666

http://www.cidadedosaber.org.br/wp/2009/12/09/espetaculos-de-teatro-namostra-de-arte-cidade-em-cena/

EM BARREIRAS
FEIRA DE ARTES

Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco

Com objetivo de arrecadar fundos para a melhoria dos projetos e oficinas
desenvolvidos pelo Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco, que visa
valorizar o estudo e as oportunidades de crescimento para as alunas e para as
suas famílias, promove a 1ª Feira de Artes com exposição dos produtos
confeccionados pelas próprias alunas do centro.

 Centro de Promoção Humana Eugênia Ravasco – Rua B nº 255 – Vila dos
Funcionários
 Até dia 12 de dezembro
R$ Entrada Franca
 (77) 3612-1740
 http://www.barreiras.ba.gov.br/site/index.html

EM ALAGOINHAS
CINEMA
2012
A cultura Maia afirma que a terra, como a gente conhece, terá um fim no ano
de 2012. A teoria revela que o fim da terra começa com o alinhamento
planetário e uma inversão dos pólos da Terra após um grande tsunami. Após
isto o caos se instala e o planeta terra começa a se tornar inabitável.

 Cine Laguna
 17h, 20h
 (75) 3423-4846

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
Besouro
Besouro foi o maior capoeirista de todos os tempos. Um menino que, ao se
identificar com o inseto que ao voar desafia as leis da física, desafia ele
mesmo as leis do preconceito e da opressão. Passado no Recôncavo dos anos
20, Besouro é um filme de aventura, paixão, misticismo e coragem.
 Cine Itaguari 01
 17h30, 20h
 (75) 3631-7224

Lua Nova
Depois de recuperar-se do ataque de vampiros que quase a matou, Bella
Swan decide celebrar seu aniversário com a família Cullen. Entretanto, um
pequeno acidente durante as festividades, faz com que ela sangre, fato que se
prova intenso demais para os vampiros, que decidem deixar a cidade para o
bem dela. Inicialmente de coração partido, Bella encontra conforto em uma
vida despreocupada, mas diversos perigos a aguardam.
 Cine Itaguari 02
 18h10, 20h40
 (75) 3631-7224

EM ITABUNA
CINEMA
2012

A cultura Maia afirma que a terra, como a gente conhece, terá um fim no ano
de 2012. A teoria revela que o fim da terra começa com o alinhamento
planetário e uma inversão dos pólos da Terra após um grande tsunami. Após
isto o caos se instala e o planeta terra começa a se tornar inabitável.

 Starplex 2
 17h50, 20h50
 (75) 3631-7224

Lua Nova
Depois de recuperar-se do ataque de vampiros que quase a matou, Bella
Swan decide celebrar seu aniversário com a família Cullen. Entretanto, um
pequeno acidente durante as festividades, faz com que ela sangre, fato que se
prova intenso demais para os vampiros, que decidem deixar a cidade para o
bem dela. Inicialmente de coração partido, Bella encontra conforto em uma
vida despreocupada, mas diversos perigos a aguardam.
 Starplex 1
 14h, 16h20, 18h40, 21h
 (75) 3631-7224

Os Fantasmas de Scrooge
Na véspera de Natal, três fantasmas - do Passado, do Presente e do Futuro visitam um homem que não acredita no espírito natalino.
 Starplex 2

 14h10, 16
 (75) 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
Besouro
Besouro foi o maior capoeirista de todos os tempos. Um menino que, ao se
identificar com o inseto que ao voar desafia as leis da física, desafia ele
mesmo as leis do preconceito e da opressão. Passado no Recôncavo dos anos
20, Besouro é um filme de aventura, paixão, misticismo e coragem.

 Cine Teixeira 2
 18h
 (73) 3231-5409

Código de Conduta
Uma mulher e uma criança são assassinados e a testemunha do fato é o
dedicado pai da família, Clyde Shelton. O promotor Nick Rice acredita na
justiça e leva um dos culpados a pegar 5 anos de prisão. O tempo passa e,
dez anos depois, o assassino é encontrado morto. Clyde é preso pelo ocorrido,
apesar de as provas serem insuficientes contra ele. No decorrer do longa seu
objetivo será denunciar as falhas do sistema judicial, que permite que
assassinos tenham penas leves ou sejam libertados, nem que para isso ele
precise violar a lei.
 Cine Teixeira 2
 20h
 (73) 3231-5409

Garota Infernal
A estudante Jennifer, que mora em uma pequena cidade e é possuída por um
demônio faminto. Ela passa de "a garota diabólica da escola" (aquela que sabe
que é a mais bonita), metida e arrogante, ao mal em pessoa. A garota de
beleza estonteante se torna uma criatura pálida e doentia, louca por um
pedaço de carne; os rapazes que nunca tiveram chance com a moça
desalmada ficam fascinados com o apetite insaciável de Jennifer. Enquanto
isso, sua melhor amiga, Needy que sempre viveu à sombra de Jennifer,
precisa proteger os jovens da cidade, inclusive Chip, seu namorado nerd.

 Cine Teixeira 1
 20h30

 (73) 3231-5409

FaçArte
Cortar o Tempo

Carlos Drummond de Andrade
Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias,
a que se deu o nome de ano,
foi um indivíduo genial.
Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no
limite da exaustão.
Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e
entregar os pontos.
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra
vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui pra
diante vai ser diferente.
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