Esta Agenda Cultural é organizada por Fabiana Baqueiro, Janine Falcão e Rebeca Lisbôa
(Núcleo de Relações Públicas da Ascom/UNEB)
Veja a TR também no BLOG UNEB: www.blog.uneb.br

Dica da Semana
A dica desta semana é participar. Isso mesmo, participar! É que de hoje, dia 12, até a
próxima terça-feira, dia 17 de novembro, está aberta a votação para escolha da Mascote do
Sistema de Bibliotecas – SISB/ UNEB.
O concurso para escolha da mascote contou com a participação de estudantes de toda a
UNEB. Após a primeira etapa de seleção, realizada por júri técnico, tem início hoje a etapa
final da votação, que é aberta a toda a comunidade UNEB.
Para participar basta acessar o Blog UNEB (www.blog.uneb.br) e escolher uma entre as três
mascotes que obtiveram maior pontuação de acordo com o júri especializado.
Lembrando: você tem até o dia 17 para dar a sua opinião. Então, passa lá e deixa seu voto!

Por Gilson Dultra, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 12/11
CINEMA
Bem-vindo
O filme retrata a relação de amizade e cumplicidade entre um professor de natação e um
imigrante iraquiano que deseja atravessar o Canal da Mancha a nado.

 Cine Paseo, Itaigara
 18h40
R$ 16 e 8
 (71) 3015-6867

MÚSICA
A Cor da Noite – Flávio Assis

O cantor e compositor baiano Flávio Assis lança o cd A cor da noite. O repertório contempla

ritmos como o samba tradicional e de roda, do samba reggae, da xula, do baião e do african
pop.

 Teatro Módulo
 20h
R$ 10
 8782-3097

TEATRO
Sobre flores no asfalto quente
Três atrizes se revezam para revelar passagens da vida de 10 mulheres, cujas histórias se
entrelaçam de maneira casual, expondo dramas pessoais e situações inesperadas.

 Teatro Vila Velha
 20h
R$ 16 e 8
 3083-4600

Sexta-Feira, 13/11
CINEMA
Godbye Solo
Em Winston-Salem, na Carolina do Norte, dois homens iniciam uma improvável amizade que
irá transformar suas vidas para sempre. Solo é um taxista senegalês em busca de uma vida
melhor para sua jovem família e William, seu passageiro, é um típico homem do sul, já idoso,
que carrega alguns arrependimentos;
 Cinema do Museu
 16h40
R$ 14 e 7
 (71) 3338-2241

DANÇA
Interações
O espetáculo utiliza-se dos movimentos de dança de salão para criar movimentações
contemporâneas, principalmente a parir do samba e da gafieira.
 Teatro Vila Velha
 20h
R$ 8 e 4
 (71) 3083-4600

MÚSICA
Música em todos os ouvidos
O projeto Música em todos os ouvidos apresenta nesta sexta a baiana Márcia de Castro, a
paulista Mariana Aydar e a carioca Maria Gadu. Os ingressos são vendidos a partir das 16h no
local do show.


 Largo Pedro Arcanjo
 20h
R$ 10 e 5
 (71) Não informado
http://www.pelourinho.ba.gov.br/

Sábado, 14/11
TEATRO
O cravo e a rosa
A produção promove o encontro dos gênios Machado de Assis e Chiquinha Gonzaga,
enfocando a relação entre homens e mulheres, valorizando a leveza, o humor, a visão crítica
dos dois artistas sobre os conflitos entre feminino e masculino.

 Theatro XVIII, Pelourinho
 20h
R$ 5
 (71) 3322-0775

TEATRO INFANTIL
Larissa e seus amigos mágicos
A montagem narra a história de uma menina que foi hipnotizada pela Dona TV e seus amigos
tentam trazê-la de volta à realidade.

 Xisto Bahia
 16h
R$ 10 e 5
 (71) 3117-6141

CINEMA
Che 2 – A 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 do Museu
 14h10 e 20h20
R$ 15 e 7,5
 (71) 3338-2241

Domingo, 15/11
MÚSICA
Rita Braz
Inspirada numa religiosidade de matriz africana a soprano transita entre o erudito e o popular
apresentando composições inéditas e releituras de pérolas da música nacional.


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

TEATRO
A última sessão de teatro
A montagem narra a história de um ator de 70 anos que deixa os palcos após esquecer suas
falas durante uma apresentação. A saga de seu retorno tem início quando ele se torna
professor de um jovem que o tem como mestre.

 Teatro Vila Velha
 20h
R$ 10 e 5
 3261-2179

CINEMA
À margem da linha
O filme se propõe a explorar os novos paradigmas da arte contemporânea e sua relação com
o espaço através da percepção do observador e de seu deslocamento para dentro da obra.
Para este fim, apresenta três artistas de gerações distintas e que utilizam diferentes suportes
em suas expressões artísticas.
 Cine XIV
 19
R$ 15 e 7,5
 (71) 3321-1948

Segunda-Feira, 16/11
CINEMA
Paris
A produção narra a história de Pierre, um dançarino profissional que precisa de um
transplante para salvar sua vida. Enquanto espera, ele observa as pessoas do alto da varanda
de seu apartamento em Paris.
 Cine Paseo, Itaigara
 16h
R$ 16 e 8
 (71) 3015-6867

EXPOSIÇÂO
Pierre Verger
A exposição apresenta fotografias que expõem o trabalho do fotográfo Pierre Verger.
 Centro de Cultura Amélio Amorim
 Das 8h às 12h

R$ Grátis
 (71) 3625-0572

LITERATURA
Viva a poesia viva
O projeto apresenta a poesia interpretada dos baianos Sosígenes Costa, Mirim Fraga, Agenor
Campos e Elizeu Moreira Paranaguá.
 Biblioteca Betty Coelho
 19h
R$ Grátis
 (71) Não informado

Terça-Feira, 17/11
SEMINÁRIO
Respeite aos mais velhos
O projeto contará com a participação de teóricos, especialistas e contadores de histórias, que
vão discutir o patrimônio imaterial ligado à herança africana. O seminário conta com 4 mesas:
Patrimônio Imaterial, Quilombos Urbanos,História da ocupação territorial do povo negro ,
Registro de memórias e tradições. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Vila velha.
Mais informações através do e-mail bando2@gmail.com
 Teatro Vila Velha
 19h
R$ Grátis
 (71) 3083-4600
 http://www.teatrovilavelha.com.br/programacao/programacao.htm

EXPOSIÇÃO
Tempo local
A exposição apresenta fotografias de Stefan Koppelkamm, resultante de sua visão da
Alemanha Oriental antes da reunificação e após a queda do Muro de Berlim.

 Galeria do ICBA, Corredor da Vitória
 Das 9h às 18h
R$ Grátis
 (71) 3338-4700

Quarta-Feira, 18/11
LITERATURA
Quartas poéticas
Durante as quartas do mês de novembro poetas e admiradores da literatura reúnem-se para
fazer das tardes soteropolitanas uma homenagem à poesia.


 Praça Nacional da Poesia, Piedade
 16h
R$ Grátis
http://www.poetapedrocezar.com/

MÚSICA
Africantar
A produção é um mergulho musical na história e na ancestralidade afro-brasileira, com
participação do cantor e compositor Mateus Aleluia, do grupo Os Tincoãs.

 Theatro XVIII, Pelourinho
 20h
R$ 5
71 3322-0775

TEATRO
Fome
Dois personagens expõem conflitos internos e necessidades humanas, tendo como base a
fome.

 Teatro SESI Rio Vermelho
 20h
R$ 10 e 5
71 3335-4565

EM GUANAMBI
CINEMA
Circuito popular de cinema e vídeo 2009
Festival de filmes apresenta os curtas: “Cafuné” e o “Mina de fé” com direção de Bruno Vianna
e Luciana Bezerra respectivamente. Ambientado no Rio de Janeiro, Cafuné conta a história do
amor entre dois jovens de diferentes classes sociais. Marquinhos, morador da Favela da
Rocinha, conhece Débora, uma jovem da classe média alta. Quando a relação se torna séria,
os dois se deparam com a vida adulta e precisam enfrentar todo o tipo de dificuldades para
continuarem juntos. Já “Mina de Fé”, trata de uma jovem, Silvana, e sua história de vida
retratando as dificuldades quando seu amor é o chefe do tráfico.
 Centro de Cultura de Guanambi
 Dias 12 e 17 de novembro, sempre às 18h.
R$ Grátis
 http://circuitopopular.wordpress.com/

EM JEQUIÉ
TEATRO

Uma Mulher, Dois Homens, Três Possibilidades

Um espetáculo direto do Rio de Janeiro com participação de Gabriel Canella.
 Centro de Cultura ACM
 Dias 16 e 17 de novembro às 20h
R$ Valor não informado
 73 3526-8045

EM SERRINHA
EVENTO
Terceira Semana Negra
A comunidade negra do Território do Sisal se encontrará em Serrinha para juntos realizar a
Terceira Semana Negra do Território do Sisal. O evento promoverá oficinas de grafite,
trançado e corte costura, além de promover eventos 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 visando a
descentralização da programação e a maior participação e retorno para a comunidade, assim,
a proposta é que as ações aconteçam também nos bairros periféricos e de origem negra.
 Mesa de abertura - Auditório da Uneb Campus IX – Serrinha.
 De 12 a 18 de novembro
R$ Grátis
semananegradosisal@gmail.com / http://www.serrinha.ba.gov.br/?idsec&noticiaid=100

EM CAMAÇARI
EVENTO
I Fórum de Cultura e Juventude
Apresentar a nova Coordenadoria de Juventude de Camaçari, mobilizar jovens, construir um
senso de protagonismo juvenil e debater temas relevantes à juventude, como a inserção no
mercado de trabalho, o papel social da arte, auto-gestão cultural, saúde e segurança. Esses
são os objetivos do 1º Fórum de Cultura e Juventude de Camaçari, promovido pela
Coordenadoria de Juventude do Município (COJUV) e pela Secretaria Municipal de Cultura.
 Teatro Cidade do Saber
 De 18 a 22 de novembro
R$ Grátis
 71 3644-1631
 www.cidadedosaber.org.br

EM ALAGOINHAS
CINEMA

Se Beber Não Case
Três amigos vão para Las Vegas curtir uma festa de despedida de solteiro, mas perdem o
noivo a apenas 40 horas do início da cerimônia. Na manhã seguinte, todos estão de ressaca e
ninguém se lembra do que aconteceu na noite anterior. Para encontrar o noivo desaparecido,
os três amigos terão reconstituir os passos da noite anterior e descobrir em que momento as
coisas começaram a desandar.

 Cine Laguna
 18h20, 20h30
 75 3423-4846

UP – Altas Aventuras
Carl Fredricksen é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em
que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Para evitar que isto aconteça ele enche
milhares de balões em sua casa, fazendo com que ela levante vôo. Só que após o início da
aventura ele descobre que seu pior pesadelo embarcou junto: Russell um menino de 8 anos.

 Cine Laguna
 16h
 75 3423-4846

EM ITABUNA
CINEMA
Te Amarei para Sempre
Henry DeTamble (Eric Bana) sofre de uma rara modificação genética, que o faz viajar pelo
tempo involuntariamente. Numa de suas viagens, ele conhece a pequena Clare (Rachel
McAdams), que se apaixona por ele imediatamente. Ano após ano, ela espera sempre no
mesmo lugar que este estranho viajante retorne. Até que os dois, finalmente, se encontram e
a paixão começa. Porém, o curso da vida de Clare é normal e, quando ela menos espera, seu
grande amor desaparece, sem data para retornar. Como poderia um romance suportar a
estas idas e vindas?

 Starplex 01
 16h30 e 18h30
 73 3617-4093

Bastardos Inglórios
Durante a Segunda Guerra, na França ocupada pelo exército alemão, a jovem Shosanna
Dreyfus (Mélaine Laurent) testemunha a execução da família pelo coronel nazista Hans
Landa (Christoph Waltz). Porém, ela consegue escapar e passa a viver sob a identidade de
uma proprietária de cinema em Paris, enquanto aguarda o momento certo para se vingar.
Ainda na Europa, o tenente Aldo Raine (Brad Pitt) organiza um grupo de soldados judeus para
lutar contra os nazistas. Conhecido pelo inimigo como Os Bastardos , o grupo de Aldo recebe
uma nova integrante, a atriz alemã e espiã disfarçada Bridget Von Hammersmark (Diane
Kruger), que tem a perigosa missão de chegar até os líderes do Terceiro Reich.
 Starplex 01

 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
 14h50, 16h50, 18h50 e 20h50
 73 3617-4093

Pequenos Invasores
Um grupo de crianças em férias numa bela casa, no estado americano do Maine, é obrigado a
enfrentar e defender a todos de uma invasão alienígena. O problema é que os invasores estão
bem no andar de cima da casa.

 Starplex 01
 14h30
73 3617-4093

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
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 resolvam procurar ajuda de um orfanato a
fim de adotar mais uma criança. Mesmo depois de alertados das dificuldades de se adotar
crianças já crescidas, a aparente maturidade e carisma de Esther os conquista prontamente. A
menina, no entanto, mostra-se maléfica, levando toda a família à loucura.

 Cine Itaguari 01
 18h10, 20h30
 75 3631-7224

O Golfinho
Daniel é um jovem golfinho que decide se separar de seu grupo para se aventurar na
imensidão desconhecida dos oceanos, em busca do verdadeiro significado da vida. Em sua
jornada, o golfinho enfrentará vários perigos e desafios, além de conhecer amigos que o
ajudarão na realização de seu sonho.

 Cine Itaguari 02
 16h30
 75 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA

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 e 20h
 73 3231-5409

Gamer
Num futuro próximo, um revolucionário videogame on-line será a mais popular forma de
diversão. Semanalmente, milhões de internautas assistem a condenados lutando para
sobreviver como se fossem personagens virtuais em um game. Kable (Gerard Butler), um
prisioneiro, se tornará a grande estrela deste jogo. Para o jogador, Kable é um mero
personagem, mas para o grupo de resistência ele é a peça chave para a vitória.
 Cine Santa Clara 2
 18h
 73 3231-5409

FaçArte
Levante sua Voz!

Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social
Livre é o estado daquele que tem liberdade...
“Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta
Não há ninguém que explique
e ninguém que não entenda”
Cecília Meirelles
Você tem liberdade para comunicar suas idéias? Comunicação é direito? Direito humano?
FacArte desta semana nos faz refleir sobre o direito à comunicação. Produzido pelo “Intervozes
Coletivo Brasil de Comunicação Social” com o apoio da Fundação Friedrich Ebert Stiftung, de
forma irônica, criativa e dinâmica, “Lavante sua voz!” retrata a concentração dos meios de
comunicação existente no Brasil.
Confira a produção no link e diga você também se é, de fato, livre.
Parte 1 - http://www.youtube.com/watch?v=gf3Votr52QQ
Parte 2 - http://www.youtube.com/watch?v=gr6qFODxkAA
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