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
Pelo décimo ano o verão soteropolitano conta com o Projeto Música no Porto. O primeiro
show aconteceu na sexta-feira, dia 8, e as apresentações acontecem até o dia 29 de
janeiro, sempre às sextas, a partir das 18h, no Porto da Barra.
Estão previstas as participações de nomes como Neto Lobo e a Cacimba e Márcio Mello, dia
15; Juliana Ribeiro e o grupo de reggae Diamba, dia 22; e, encerrando o projeto neste
ano, Vânia Abreu, Marcelo Quintanilha e Emerson Taquarí, dia 29.
Durante as apresentações o público conta também com uma feira de arte e moda
alternativa (em frente ao Forte de São Diogo). Um detalhe importante, a entrada é franca!
Então, está esperando o que para ligar para os amigos? Ah tá, é só o tempo de ler as
outras atrações da TR!

Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 14/1
EVENTO
Salão de artesanato
O Salão de Ate e Artesanato Popular da Bahia está com inscrições abertas até o dia 31 de
janeiro. Além de expor suas obras os artistas selecionados concorrerão a prêmios de
R$2.000,00 cada um, em um total de 16 categorias, mais R$4.000,00 como prêmio
especial.
 Instituto Mauá
 Das 8h às 18h, até dia 31 de janeiro (inscrições)
R$ Grátis
 (71) 3116-6160

EXPOSIÇÃO

Arquitetura religiosa na Bahia
A exposição reúne 75 imagens de igrejas de Salvador e do Recôncavo com referenciais
iconográficos e características arquitetônicas.
 Museu Tempostal
 Das 10h às 18h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6382

CINEMA E VÍDEO
Cinema na biblioteca
O projeto exibirá durante todas as quintas do mês de janeiro filmes nacionais. Esta semana
é a vez de Filhas do vento, de Joel Zito Araújo.
 Biblioteca pública do Estado da Bahia
 Das 10h às 15h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6000

Sexta-Feira, 15/1
MÚSICA
Ceguêra de nó
O grupo faz um samba contagiante, alegre e autêntico. No repertório composições novas e
clássicos em homenagem a nomes como Jackson do Pandeiro.
 Teatro Sesc/Senac Pelourinho
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3324-4520

Trio mequetrefe e Quarteto carnaíba
O autentico forró pé de serra toma conta da noite de sexta. Com participação de Dj Gabi
Roots.
 Os sertões
 22h
R$ 15 e 12
 (71) 7812-1144

TEATRO
Absoluta!
Em Absoluta! uma atriz vai estrear, pela primeira vez, um espetáculo solo especialmente

escrito para ela. A peça mistura ficção e trechos autobiográficos, com humor e poesia, em
uma “conversa” engraçada sobre a crise pessoal da atriz, induzindo o espectador a buscar
uma vida mais intensa e verdadeira.

 Teatro XVIII
 20h
R$ 5
 (71) 3322-0775

Sábado, 16/1
MÚSICA
Pedro Morais

A singularidade da vida cotidiana e amorosa dos morros expressa nos samba-canções
irreverentes de Cartola, na voz de Pedro Morais.
 Tom do Sabor, Rio Vermelho
 22h
R$ 15
 (71) 3334-5677

Chá de pensamento
No show Chá das seis – rock hour a banda Chá de pensamento apresenta canções próprias
e versões de sucessos mundialmente conhecidos.
 Teatro Vila Velha
 18h
R$ 20 e 10
 (71) 3083-4600

TEATRO
É meu, é seu, é nosso!
A montagem mostra a luta de um garoto contra um câncer, e como o apoio da família e
dos amigos são fundamentais para ele manter a esperança.
 Teatro Martim Gonçalves
 17h
R$ 10 e 5
 (71) 3283-7862

CURSO
Dança e Violão
A Cia Artística Faz o Riso CáCáCá oferece cursos de dança e violão gratuitamente. As
inscrições são realizadas na biblioteca Monteiro Lobato. Os dias e horários das aulas devem
se verificados no ato da inscrição.
 Biblioteca Infantil Monteiro Lobato
 9h30
R$ Grátis
 (71) 3117-1433/ 3494-1404

Domingo, 17/1

TEATRO
SerTão mar
O grupo Vozes do Engenho apresenta o espetáculo cênico musical SerTão Mar, em que
traça, por meio da arte, um dos roteiros históricos que constituíram a formação da
identidade do povo brasileiro. O espetáculo agrega ao canto outras linguagens artísticas
como o teatro e a dança e traz ainda poesias, canções em yorubá e sambas juninos
tradicionais do Engenho Velho de Brotas.
 Teatro Vila Velha
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600

MÚSICA
Mou Brasil

Um dos músicos mais desafiadores da atualidade apresenta em Ainda Estamos Roncando
parte do seu repertório autoral, unindo jazz e estilos brasileiros.
 Teatro XVIII
 20h
R$ 5
 (71) 3322-0775

LITERATURA
Domingo na praça

Nos domingos de janeiro Salvador conta com o projeto Domingo na praça que, de forma
itinerante, oferece atividades como oficinas, recitais de poesias e contação de histórias.
Além de espaço de recreação e socialização, uma contribuição para o gosto pela leitura.
Neste domingo o local de encontro é o Dique do Tororó.
 Dique do Tororó
 Das 8h às 12h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6035

Segunda-Feira, 18/1
MÚSICA
Vila do Choro
Dando continuidade às apresentações que já são sucesso o Grupo Novato apresenta o
melhor do tradicional chorinho brasileiro.
 Teatro Vila velha
 18h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
Lavagem do Bonfim – Ritos de fé
A maior festa popular que antecede o carnaval baiano é apresentada em uma exposição,
que retrata a diversidade cultural e a religiosidade baiana.
 Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
 Das 8h30 às 21h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6000

Terça-Feira, 19/1
EXPOSIÇÃO
50 anos de arte brasileira

A mostra reúne 80 obras que compõem o acervo do MAM-BA, e retratam os últimos 60
anos da arte nacional.
 MAM
 Das 13h às 19h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6132

MÚSICA
Mostra de guitarra baiana e bandolim ano II
Além da mostra é possível participar de workshops sobre música. O evento conta ainda
com a participação de inúmeros instrumentistas baianos.
 Casa da Música, Abaeté
 19h
R$ Entrada franca
 (71) 3116-1512

Quarta-Feira, 20/1
MÚSICA
Espiral sonoro
Em Música de cabaceira a dupla composta por Renato Rivas e Fábio Eça apresenta canções
e temas baseados na história e no cotidiano dos músicos.
 Teatro Gamboa Nova
 20h
R$ 5
 (71) 3329-2418

EM CAMAÇARI

INSCRIÇÕES ABERTAS
Bamuca
A Bamuca (Banda Municipal de Camaçari) está com as inscrições abertas. Patrimônio
cultural e artístico de Camaçari, a Bamuca conta com 125 integrantes. Para participar do
programa é necessário ser residente do Município de Camaçari. A pessoa inscrita escolhe
qual área quer atuar e passa a ter aulas práticas e teóricas. Os encontros acontecem às
terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 17h. Os interessados em ingressar na
Bamuca devem ter idade igual ou superior a 12 anos. Já na Bamuquinha, são aceitas
crianças com idade entre sete e 11 anos.
 Rua Bela Vista, 282 - Natal
 Das 8 às 12h e das 14 às 18h, até maio
R$ Grátis
 http://www.camacari.ba.gov.br/detalhe_noticia.php?cod_noticia=5888

EM BARREIRAS
CINEMA
Mostra de Filmes
O Departamento de Cultura de Barreiras está promovendo uma Mostra de Filmes de
animação, Educativos e Bíblicos exibidos para as crianças da AMEC. A mostra de filmes tem
como objetivo oportunizar as crianças da AMEC momentos de lazer vivenciando atividades
artísticas e culturais, contribuindo com a população no sentido de desenvolver habilidades
e potencialidade.
 Sede da Assistência ao Carente Menor - AMEC
 Até 15 de janeiro
R$ Entrada Franca
 http://www.barreiras.ba.gov.br/site/index.html

EM ALAGOINHAS
CINEMA
Planeta 51
O incrível astronauta Capitão Chuck acredita ser o primeiro homem a descobrir o distante
Planeta 51. Mas ao explorar o local ele faz uma descoberta chocante, o planeta já é
habitado... e por pequenos seres verdes! Mal sabe Chuck que o maior medo desses seres
verdinhos é, justamente, ele – um humano! Agora Chuck conta apenas com a ajuda de seu
robô "Rover" e o seu novo amigo Lem, para escapar do terrível destino de se tornar uma
peça do Museu de Alienígenas Invasores do Planeta 51.
 Cine Laguna
 18h20
R$ Não Informado
 (75) 3423-4846

Atividade Paranormal
Um casal é perseguido por um espírito demoníaco dentro de sua própria casa. Dispostos a
desvendar o mistério eles instalam câmeras por toda a casa, com as quais captam as
estranhas atividades paranormais que acontecem.
 Cine Laguna
 20h30
R$ Não Informado
 (75) 3423-4846

EM ITABUNA
CINEMA
A Princesa e o Sapo
Tiana, a primeira princesa negra da Disney, viverá uma linda história de amor e grandes
descobertas em um bairro chamado French Quarter. A animação é um conto de fadas
musical ambientado em Nova Orleans, na década de 1920, época chamada de Era do Jazz.
 Starplex 01
 14h20, 16h
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Avatar
No futuro, Jake Sully é um ex-militar paraplégico que é levado a outro planeta, Pandora,
habitado pelo povo Na vi, raça humanóide com língua e cultura próprias. É nesse lugar que
ele lutará pela própria sobrevivência e pela vida dessas estranhas criaturas.
 Starplex 01
 17h40, 20h40
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Lula, O Filho do Brasil

O filme mostrará da infância de Luiz Inácio Lula da Silva até a morte de sua mãe, Eurícide
Ferreira de Mello, enquanto ele estava preso após ser acusado de liderar greves ilegais no
ABC, São Paulo.
 Starplex 02
 14h, 18h40
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Sherlock Holmes
O detetive Sherlock Holmes e seu fiel parceiro John Watson envolvem-se em uma batalha
contra o crime na Inglaterra, utilizando suas habilidades físicas e mentais.
 Starplex 02
 16h20,20h

R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
Lula, O Filho do Brasil
O filme mostrará da infância de Luiz Inácio Lula da Silva até a morte de sua mãe, Eurícide
Ferreira de Mello, enquanto ele estava preso após ser acusado de liderar greves ilegais no
ABC, São Paulo.
 Cine Itaguari 1
 18h10, 20h40
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

Os Fantasmas de Scrooge
Ebenezer Scrooge começa as férias de Natal com o habitual desdém e mesquinhez,
berrando com seu fiel assistente e com seu alegre sobrinho. Mas quando os fantasmas dos
Natais do Passado, Presente e Futuro o levam em uma surpreendente jornada que revela
as verdades que o velho Scrooge reluta em enfrentar; ele precisa abrir seu coração para
desfazer anos de maldades antes que seja tarde demais.
 Cine Itaguari 2
 16h
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

Avatar
No futuro, Jake Sully é um ex-militar paraplégico que é levado a outro planeta, Pandora,
habitado pelo povo Na vi, raça humanóide com língua e cultura próprias. É nesse lugar que
ele lutará pela própria sobrevivência e pela vida dessas estranhas criaturas.
 Cine Itaguari 2
 18h
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

FaçArte
Hino ao Senhor do Bonfim

Arthur de Salles e João Antônio Wanderley
“Glória a ti neste dia de Glória
Glória a ti redentor que há cem anos
Nossos pais conduziste à vitória
Pelos mares e campos baianos...

Dessa sagrada colina
Mansão da misericórdia
Dai-nos a Graça Divina
Da Justiça e da Concórdia
Glória a ti nessa altura sagrada
És o eterno farol, és o guia
És, Senhor, sentinela avançada
És a guarda imortal da Bahia.
Dessa sagrada colina
Mansão da Misericórdia
Dai-nos a Graça Divina
Da Justiça e da Concórdia...”
Aos teus pés que nos deste o Direito
Aos teus pés que nos deste a Verdade
Trata e exulta num férvido preito
A alma em festa da nossa cidade.
Dessa sagrada colina
Mansão da Misericórdia
Dai-nos a Graça Divina
Da Justiça e da Concórdia.

Fontes:
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br
http://www.teatrovilavelha.com.br
http://www.teatrogamboanova.com.br
http://www.mam.ba.gov.br
http://www.dimas.ba.gov.br
http://www.aldeianago.com.br
http://www.salvadorguia.com.br
http://www.theatroxviii.com.br
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