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Dica da semana

Como parte das comemorações pelo Dia da Consciência Negra acontece de 19 a 22 de novembro
a Semana de Cultura do Benin na Bahia. Por que o Benin? Bom, o Benin fica na costa da África
Ocidental, e é um referencial para entendermos a nossa africanidade. Então, nada mais justo que
aproximar as duas culturas e buscar formas para entendermos ainda mais nossas raízes e
identidade.
Durante a Semana, que é uma iniciativa da Fundação Cultural Palmares/MinC, serão
desenvolvidas diversas atividades como palestras, shows, oficinas e mostras, de quinta a
domingo, no Pelourinho e áreas próximas.
Entre as atividades destaca-se a exposição Benin está vivo ainda lá - ancestralidade e
contemporaneidade, que acontecerá no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (que só será
oficialmente aberto em 2010), na Rua do Tesouro, a partir das 19h para convidados.
A Semana do Benin conta ainda com o seminário Identificando o Benin na Bahia, que começa às
9h no Centro de Estudos Afro-Orientais da Ufba, no Largo Dois de Julho, e reúne estudiosos sobre
o país africano. Na sexta, acontece uma missa especial, às 11h, na Igreja do Bonfim, com
participação do Coro do TCA, além de oficinas de culinária (Casa do Benin) e dança das Guèlèdès
(Espaço Cultural da Barroquinha). À noite, o destaque é o Circuito Benin na Bahia, no Largo do
Pelourinho, a partir das 18h, com apresentações do Balé Nacional do Benin, dos grupos Gêge
Nagô e Afrobatá, do cantor Jau e da cantora Margareth Menezes.
No sábado, o Balé Nacional do Benin ministra workshop apenas para companhias de dança, no
Teatro Miguel Santana. Na segunda noite do Circuito Benin na Bahia, no mesmo local e horário,
temos Bourian (Benin), Barlavento e Juliana Ribeiro; além de Rave Benin - Eletrocooperativa, no
Teatro Miguel Santana. No domingo, fechando a programação, haverá uma conferência para
iniciados no Terreiro no Bogum e uma visita ao Ilê Axé Ôpô Afonjá. Na parte festiva, tem o show
Olodum recebe o Benin no pôr-do-sol, congraçamento entre todos os artistas baianos e o Balé do
Benin no palco.
Para se inscrever nas oficinas os interessados devem acessar o site da fundação Palmares
www.palmares.gov.br

Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 19/11
TEATRO
Arlequim, servidor de dois patrões
Às vespéras do noivado entre os jovens apaixonados Clarice e Sílvio tudo é festa, até que alguém
toca a porta. Um estranho que traz um recado: o antigo noivo de Clarice, que era dado como
morto, estava a porta pedindo para entrar. As duras palavras saem da boca de um saltitante
rapaz: Arlequim. Depois daquela visita, a vida de Pantaleão, sua filha, seu noivo e todos os seus
convidados nunca mais será a mesma.

 Passeio Público
 15h
R$ Grátis
 (71) 3083-4600

MÚSICA
Show traVoltA
A Travolta fará show com o melhor do rock e muita animação na noite de quinta.

 30segundos Bar, Rio Vermelho
 22h
R$ Não informado
 (71) 3334-8586

SEMINÁRIO
A arte negra: literatura e cinema

Comemorando o mês da Consciência Negra acontece o seminário A arte negra: literatura e
cinema. Na programação do evento há três palestras: Letras Biopolíticas: José Eduardo Agualusa,
Ferréz e MV Bill na cena afro-brasileira, O protagonismo do negro no filme etnográfico e na
etnoficção e O ritual afro-brasileiro de matar e de comer num texto de ficção.

 Academia de Letras da Bahia, Av. Joana Angélica, 198, palacete Góes Calmon, Nazaré
 Das 15h às 18h
R$ Grátis
 (71) 3116-6677/78

Sexta-Feira, 20/11
CINEMA
Mostra de cinema espanhol

A programação reúne os filmes A solidão, Mataharis, Sob as estrelas e Sete mesas de bilhar
francês.

 Cine Teatro Solar Boa Vista

 19h
R$ Grátis
 (71) 3116-2108

TEATRO
Sobre flores no asfalto quente
Na produção três atrizes se revezam para revelar passagens da vida de dez mulheres, cujas
histórias se entrelaçam de maneira casual, expondo dramas pessoais e situações inesperadas.
 Teatro Vila velha
 18h
R$ 16 e 8
 (71) 3083-4600

Rosário
O espetáculo tem como temáticas centrais a diáspora africana, o encontro de culturas diversas e a
religiosidade como força de sobrevivência e resistência.
 Teatro do ICBA
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 8732-1535

DANÇA
BTCA Ensaia

O Balé Teatro Castro Alves faz ensaios que podem ser acompanhados por profissionais,
estudantes e interessados em dança.
 Sala de ensaio do BTCA
 17h
R$ Grátis
 (71) 3117-4847

Sábado, 21/11
DANÇA
Interações
O espetáculo apresenta possibilidades contemporâneas de movimentação a partir da investigação
de movimentos coreográficos tradicionais, que supõem um papel para o homem e outro para a
mulher.

 Teatro Vila Velha
 18h
R$ 8 e 4
 (71) 3083-4600

MÚSICA
Malu Soares

A intérprete canta vários ritmos e estilos de diferentes épocas até a atualidade.

 Lg. Quincas Berro D’água
 21h
R$ Grátis
 (71) 3117-1509

CINEMA
Che 2 - Guerrilha
Após a Revolução Cubana, Che está no auge de sua fama e poder e desaparece. Ele ressurge
incógnito na Bolívia, onde organiza um pequeno grupo de camaradas cubanos e recrutas
bolivianos para começar a grande revolução latino-americana.
 Cinema da UFBA
 18h25
R$ 16 e 8
 (71) 3235-9879

Gesto obsceno
Michael Klienhouse é um pai de família comum que vê sua vida ameaçada depois de um
desentendimento no trânsito, no qual um misterioso motorista arranca a porta de seu carro depois
de ser ofendido por sua esposa.
 Cinema do Museu
 16h30
R$ 16 e 8
 (71) 3338-2241

Domingo, 22/11
MÚSICA
Memórias brasileiras

A cantora Claudia Costa apresenta no show Memórias brasileiras um repertório de sambas e
choros das décadas de 1930 e 1950, além de pitadas de baião, frevo e bossa-nova.

 Teatro Gamboa Nova
 17h
R$ 5
 (71) 3329-2418

CINEMA
Casamento silencioso
Bem no dia de uma festa de casamento em uma pequena aldeia romena, morre Josef Stálin, e
qualquer tipo de comemoração é proibida, mas a família e os convidados decidem dar um jeitinho.

 Cinema do Museu
 14h35 e 20h50
R$ 16 e 8
 (71) 3338-2241

TEATRO
Escândalo
O espetáculo é uma ode bem-humorada ao romantismo da nossa década.

 Goethe Café
 20h
R$ 15
 (71) 3338-4700

Gennesius – histriônica epopéia de um martírio em flor

A peça narra a saga de um artista nordestino que acumula experiências como brincante, palhaço,
acrobata e ator.

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

Segunda-Feira, 23/11
MÚSICA
Vila do Choro
O Grupo Novato e seus convidados apresentam o melhor do choro.

 Teatro Vila Velha
 18h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600

Orquestra Fred Dantas
Para quem pensa que orquestra é uma coisa pouco atrativa é hora de repensar os conceitos
porque o Pelourinho Cultural apresenta o Maestro Fred Dantas e sua orquestra, em uma
homenagem ao maior expoente da Jovem Guarda, Roberto Carlos.

 Lg. Pedro Arcanjo, Pelourinho
 20h
R$ Grátis
 (71) 3083-4600

CINEMA
Projeto Cine BR em movimento
O projeto exibe os filmes Abdias Nascimento e Memória negra.

 Cine Teatro Solar Boa Vista
 19h
R$ Grátis
 (71) 3116-2108

TEATRO

Diante da lei
A peça tem como inspiração o conto homônimo de Franz Kafka, abordando a falta de acesso à lei
e ao conhecimento.

 Teatro Martim Gonçalves
 17h
R$ Grátis
 (71) 8721-4197

Terça-Feira, 24/11
CINEMA
Cine Brasil

O Cine Brasil apresenta Tudo é Brasil, Linguagem de Orson Welles, O homem que virou suco e A
saga da Asa Branca.

 Centro Cultural Plataforma
 19h
R$ Grátis
 (71) 3116-8106

MÚSICA
Orquestra Rumpilezz
O grupo de sopro e percussão apresenta composições e arranjos do universo percussivo baiano,
misturado ao jazz.

 Lg. Tereza Batista
 21h
R$ Grátis
 (71) 3117-1509

TEATRO
O avesso de Eva
A montagem tem forte inspiração no cinema noir, e explora inúmeras possibilidades estabelecidas
por um triângulo amoroso.

 Café Teatro Zélia Gattai
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 9278-4868

Quarta-Feira, 25/11
CINEMA
Noites de Cabíria

O filme, de Fellini, conta a história de uma prostituta romana que sonha se casar, mas é obrigada
a viver na marginalidade.

 Associação Cultural Dante Alighieri
 18h15
R$ Grátis
 (71) 3328-3752

MÚSICA
Ramon Lima
O cantor apresenta repertório em que mescla várias tendências da MPB em canções consagradas.

 Bar e Restaurante J&K, Pelourinho
 17h
R$ 2
 (71) 9182-2613

Roda de Samba Alidolado
Os novos e as novas sambistas da Bahia animam as noites no Boteco Alidolado, em uma autêntica
roda de samba.

 Boteco Alidolado
 17h
R$ 5
 (71) 8821-6210

TEATRO
Fome
A montagem coloca em cena duas personagens que expõem conflitos internos e necessidades
humanas, tendo como base a fome.

 Teatro SESI Rio Vermelho
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3335-4565/ 3334-1529

EM JUAZEIRO
EXPOSIÇÃO
Novas Carrocerias
Gilson Rodrigues expõe um belo trabalho em fotografia, usando computação gráfica e plotagens
buscando como base de sua inspiração as carrocerias de caminhões.
 Centro de Cultura João Gilberto
 De 03 a 24 de novembro, das 8h às 22h
R$ Grátis
 (74) 3611-4322

CURSO

Curso de Empreendedorismo Cultural
Uma promoção do Sebrae com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo,
Cultura e Eventos de Petrolina, são apenas 30 vagas.

 Centro de Convenções Senador Nilo Coelho – Petrolina.
 Dias 23 e 24 de novembro, das 14h às 22h
R$ Grátis
 (87) 3862-9261
 cultura@petrolina.pe.gov.br

EM GUANAMBI
CINEMA
Circuito popular de cinema e vídeo 2009
O Circuito apresenta os curtas Amor e Cia e Mina de fé, com direção Helvécio Ratton. Em São

João Del Rey, no final do século XIX, vive Alves, um próspero negociante. Um dia ele vai para
casa mais cedo para comemorar com Ludovina os quatro anos de casados, mas a encontra com
Machado, seu sócio, em atitude suspeita.
 Centro de Cultura de Guanambi
 Dia 19 de novembro às 18h.
R$ Grátis
 http://circuitopopular.wordpress.com/

EM SERRINHA
SEMINÁRIO
Seminário de Conhecimento Mineral de Serrinha
O I SECOM é um evento que vem para marcar e somar valores em conhecimentos e discutir sobre
assuntos relevantes do setor de mineração, possibilitando uma troca de discussões entre
profissionais da área.

 Espaço Dennis Eventos
 Dia 21 de novembro
R$ Grátis
 (75) 3261-8300
 www.serrinha.ba.gov.br/secom

EVENTO
Terceira Semana Negra

A comunidade negra do Território do Sisal se encontrará para realização da Terceira Semana
Negra do Território do Sisal. O evento promoverá oficinas de grafite, trançado e corte costura,
além de ações de formação política, a exemplo das oficinas de Direitos Humanos e Redução da
Maioridade penal e do Seminário Regional de Políticas públicas. As atividades acontecerão em
vários espaços da cidade.
 Mesa de abertura - Auditório da Uneb Campus IX – Serrinha.

 De 17 a 21 de novembro
R$ Grátis
http://www.serrinha.ba.gov.br/?idsec&noticiaid=100

EM BRUMADO
ESPORTE
Jogos Abertos do Interior 2009
O evento tem como objetivos superar as barreiras da extensão estadual, democratizar o acesso ao
esporte em todos os municípios, revelar novos talentos e gerar inclusão social.

 Ginásio de Esportes Antônio Alves Ribeiro / Quadra do CAIC
 Dias 20 a 22 de novembro
R$ Grátis
 (77) 3441-2105

EM CAMAÇARI
EVENTO
Semana Global do Empreendedorismo
Será realizada exposição de carros antigos - equipados e de competição -, além de apresentação
de peças e componentes para veículos, com a demonstração do funcionamento de um motor. A
programação conta também com a orientação dos professores de higiene industrial sobre o
trabalho de conscientização do meio ambiente, direcionado aos condutores.
 Casa do Trabalho / Pit Shop
 Dias 19 a 22 de novembro
R$ Grátis
 (71) 3621-6666
http://www.camacari.ba.gov.br/detalhe_noticia.php?cod_noticia=5589

CINEMA
Documentário “Bule-Bule vai ao cinema”

Realizado pelo documentarista Marcelo Ismerim e com direção de Bruno Pataro Bule-Bule vai ao
cinema tem como objetivo entender e valorizar o trabalho de Bule que, através deste filme,
representará também uma forma dos camaçarienses homenagearem este artista, por sua
contribuição incalculável à produção da cultura de Camaçari e à divulgação desta cidade.
 Teatro Cidade do Saber
 Dia 20 de novembro, às 19h
R$ Grátis Retirados no dia da apresentação, a partir das 14h.
 (71) 3644-1631
http://www.cidadedosaber.org.br

EM ALAGOINHAS

CINEMA
A Órfã
John e Kate passam por uma tragédia na família. A perda de um de seus filhos faz com que,
embora ainda tenham outros dois – Daniel e Joyce – eles resolvam procurar ajuda de um orfanato
a fim de adotar mais uma criança. A menina adotada, no entanto, mostra-se maléfica, levando
toda a família à loucura.

 Cine Laguna
 18h20 e 20h30
 (75) 3423-4846

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 01
 14h30, 17h30 e 20h30
 (73) 3617-4093

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.

 Starplex 02
 18h40 e 20h40
(73) 3617-4093

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
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 Itaguari 01
 17h, 20h

 (75) 3631-7224
Uma prova de Amor
Por 13 anos, a pequena Ana foi submetida a inúmeras consultas médias, cirurgias e transfusões
para que sua irmã mais velha, Kate pudesse, de alguma forma, lutar contra a leucemia que a
atingiu ainda na infância. Tudo anda sob controle até que Anna toma uma decisão impensável
para sua família.

 Cine Itaguari 02
 17h30 e 20h30
 (75) 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
Bastardos Inglórios
Durante a Segunda Guerra, na França ocupada pelo exército alemão, a jovem Shosanna Dreyfus
testemunha a execução da família pelo coronel nazista Hans Landa. Ainda na Europa, o tenente
Aldo Raine organiza um grupo de soldados judeus – Os Bastardos – para lutar contra os nazistas.
Por distintos meios os objetivos de ambos é atingir os líderes do Terceiro Reich.

 Cine Santa Clara 2
 20h30
 (73) 3231-5409

Distrito 9
Em um mundo fictício, extraterrestres tornam-se refugiados na África do Sul, onde ficam
segregados dos humanos em uma área chamada Distrito 9. Após quase 30 anos, porém, as
autoridades decidem mudá-los de local, o que gera conflitos.

 Cine Santa Clara 2
 18h
 (73) 3231-5409

FaçArte
Zumbi da revolução
Azuir, Carlos, Ronaldo
Vem na memória do povo, ressurge, é Libertador.
Pra inaugurar um tempo novo, de hegemonia do Trabalhador.
Vem com ternura e dureza, vem para a decisão.
Zumbi de toda beleza, Zumbi da Revolução.
Vem nos anseios do Negro, vem trazer unidade.
Vai acabar com o medo, trás luz para a verdade.
Vem com sua Santidade, atendendo cada oração.
Mestre de luta e bondade, Zumbi da Revolução.

Vem nas buscas das massas, Um Santo Redivivo.
Não oculta, não disfarça, vem juntar o dividido.
Trás proposta pra sua gente, vem trabalhar a união.
O mais amigo e valente, Zumbi da Revolução.
Vem nas preces dos anciões, pra outro tempo e novo dia.
Vem anunciar imensidões, Direito Justiça e poesia.
Conclamando fraternidade, pra todo mundo se dar a mão.
Vem pregar a igualdade, Zumbi da Revolução.
Vem no pedido de cada criança, pra oferecer tranquilidade.
Tempos de paz e bonança, respeito e humanidade.
Majestoso na doçura, sereno na realização.
Tem a dureza e a ternura, Zumbi da Revolução.
Vem pelo gosto dos jovens, trás vida e alegria.
Com as razões que nos movem, e nos levam à sabedoria.
É o sentido e o iluminar, o fim de toda escuridão.
O avante e o animar, Zumbi da Revolução.
Vem na vontade da Mulher, vem pra toda família.
Vem pra quem lhe quiser, pela liberdade que brilha.
Vem com sua dignidade, conclamando a transformação.
Amor ao próximo e boa vontade, Zumbi da Revolução.
Vem pra cumprir sua História, pra salvar e pra redimir.
Pra todo povo trás glória, trás planos de construir.
Pro Trabalhador e pro Estudante, pra Mulher e toda população.
É o Zumbi Comandante, Zumbi da Revolução.
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