_____________________________________________________________

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

___________________________________________________________

Dica da semana
A dica da vez é curtir o Natal Remix Pelourinho 2009. A programação natalina
do Pêlo está repleta de atividades interessantes como: apresentações de
ternos de reis, filarmônicas, shows e a Missa do Galo. A novidade são DJ’s,
destaques no cenário baiano e nacional, que abrilhantarão ainda mais a festa.
A iniciativa é da Secretaria de Cultural do Estado da Bahia, através do
Programa Pelourinho Cultural que objetiva movimentar o fim de ano dos
baianos.
Confira a programação: http://www.pelourinho.ba.gov.br/2009/12/09/natalno-pelo.html
Por Fabiana Baqueiro, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quarta-Feira, 23/12
EXPOSIÇÃO
Luanda I smooth and rave
A exposição tem o objetivo de difundir e contribuir para a legitimação dos
fenômenos artísticos criados no continente africano, a partir da apresentação
de trabalhos de jovens artistas angolanos. A mostra pretende ainda
desconstruir uma percepção exótica a respeito da África e apresentar Luanda
e sua trajetória a partir dos olhares diversos de quatro artistas.

 Centro Cultura Solar Ferrão, Galeria Solar Ferrão, Pelourinho
 10h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6357

MÚSICA
Mou Brasil
O instrumentista baiano faz show animando a noite de Salvador.

 Praça das Artes, Centro Histórico
 20h
R$ Entrada franca
 http://www.pelourinho.ba.gov.br

Badi Assad
Criatividade, sutileza, diversidade e experimentação compõem o repertório da
cantora e compositora Badi Assad, que faz show no pelourinho.

 Praça das Artes, Centro Histórico
 21h30
R$ Entrada franca
 http://www.pelourinho.ba.gov.br

Quinta-Feira, 24/12
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, exmúsico 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.
 Cine Paseo, Itaigara
 18h15
R$ 16 e 8
 (71) 3015-6867

MISSA
Missa do Galo
Na véspera do Natal ocorre a Missa do Galo na Catedral Basílica.

 Catedral Basílica
 20h
R$ Franca
 Não informado

MÚSICA
Grupo Janela Brasileira
O grupo leva ao Centro Histórico diversos estilos da MBP.
 Pelourinho
 20h
R$ Entrada Franca
 Não informado

Sexta-Feira, 25/12
CINEMA
Algo que você precisa saber
Mady passa a maior parte do tempo falando mal de suas filhas e de seu
marido, Henry, um ex-chefe de empresa que se transformou após a
aposentadoria. A situação da família Celliers permanece estável até o
surgimento de Jacques, um policial solitário que acaba com a aparente
harmonia.
 Cine Paseo, Itaigara
 15h10
R$ 18 e 9
 (71) 3015-6867

EVENTOS
Terno de Reis Terno do Sol
O grupo se apresenta nas ruas do Centro como parte da programação das
festas de fim de ano.

 Pelourinho
 19h
R$ Entrada franca
 http://www.pelourinho.ba.gov.br

MÚSICA

Filarmônica Fred Dantas
A Filarmônica apresenta-se com um repertório especial de fim de ano.

 Pelourinho
 20h
R$ Entrada franca
 http://www.pelourinho.ba.gov.br

FESTA
BR!NK5 de Natal

Mesmo você não sendo uma criança boazinha durante o ano Papai Noel
atendeu as suas preces e vai te dar esse presentão. Um natal descontraído e
diferente de todos os outros que você já teve. Comandando as pickups, Mar.,
Popup, Yo e Arêa, Future Sex & Love Sounds. Contando com o grande apoio
do nosso amigo, Flávio Saturnino do site POPLINE, trazendo grandes
surpresas para o pessoal e sucessos dos anos 80, 90 e 00 (game - indie - pop
- glam - funk - new wave - electro - trash) em um ambiente animado e sem
preconceitos.

 Boomerangue, Rio Vermelho
 23h
R$ 15
 (71) 3334-6640

Sábado, 26/12
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 Paseo, Itaigara
 19h10
R$ 18 e 9
 (71) 3015-6867

MÚSICA
Emerson Taquari

O cantor apresenta-se em show de pandeiro.
 Praça das Artes, Centro Histórico
 20h
R$ Entrada franca
 http://www.pelourinho.ba.gov.br

Armandinho & Paulo Moura
Armandinho e Paulo Moura apresentam o resultado da parceria em
Afrobossanova.
 Pelourinho
 21h30
R$ Entrada franca
 http://www.pelourinho.ba.gov.br

Sandra Simões
Após o sucesso da estréia do Samba no Tom com a paulista Fabiana Cozza e a
segunda noite com Juliana Ribeiro, Sandra Simões encerra a homenagem ao
mês do samba no Tom do Sabor. Última apresentação!
 Tom do sabor, Rio Vermelho
 21h30
R$ 20
 3334-5677

Domingo, 27/12
MÚSICA
Domingo de mascar
Márcia Franco inova sempre. E não poderia ser diferente no embalo de fim de
ano. A sensação do beco da Off vem animar agora o pistão: Ginna D’Mascar
agora no pistão com seu “ Domingo de Mascar” . Irreverente, engraçada,
criativa, o show é dela neste último domingo de 2009.
 Off Club
 22h
R$ 15
 (71) 3267-6215

Forró na praia
Para quem gosta de forró Ipitanga é o endereço. A festa conta com o cantor
Jó Miranda e muito mais.

 Barraca de Bel
 12h
R$ 8 + 1Kg de alimento não perecível
 Não informado

Segunda-Feira, 28/12
CURSO
Dança afro-baiana
As inscrições para o curso de dança afro-baiana estão abertas. A Proposta visa
o treinamento corporal e a investigação do movimento para criação em dança
tendo como referência a cultura de matrizes africanas na Bahia, considerando
sua maneira particular de organização de movimento no corpo e possibilitando
o conhecimento, de forma critica analítica e interpretativa, dos conteúdos.
Algumas das informações estarão relacionadas á analise de encenação que
perpassa na cultura local.
 Espaço Xisto Bahia
 16h
R$ 60 e 40
 (71) 3117-6155

CINEMA
Um namorado para minha esposa
Tenso não sabe como lidar com sua mulher, Tana, para lhe dizer que quer se
separar porque sua relação está insustentável devido a sua personalidade
terrível. Seu amigo sugere que ele inverta a situação e provoque Tana para
que ela o abandone. Para isto recorre a Cuervo Flores, um irresistível sedutor
que tentará seduzir sua mulher até conseguir um caso de amor com ela.
 Cinema da UFBA
 20h40
R$ 13 e 6,5
 (71) 3235-9879

Terça-Feira, 29/12
CINEMA

Abraços partidos
Há 14 anos o cineasta Mateo sofreu um trágico acidente no qual perdeu a
visão e sua grande paixão, Lena. Sofrendo aparentemente de perda de
memória, abandonou sua persona de cineasta e preservou apenas sua faceta
de escritor, cujo pseudônimo é Harry. Um dia Diego, o filho de sua antiga e
fiel diretora de produção, sofre um acidente, e Harry vai ao seu socorro.
Quando o jovem indaga sobre seus dias de cineasta o amargurado homem
revela se lembrar de detalhes marcantes de sua vida e do acidente.

 Cinema do museu
 15h50
R$ 13 e 6,5
 (71) 3338-2241

Quarta-Feira, 30/12
EXPOSIÇÃO
Repensando uma história
Através de medalhas, fatos e fotos históricas, a mostra relembra episódios da
religiosidade africana mesclada ao catolicismo na Bahia.

 Sala de Memória do Museu Eugênio Teixeira Leal
 Das 9h às 18h
R$ Entrada franca
 (71) 3321-8023

Oferenda
Moringas, potes e gamelas, objetos oriundos das tradições nordestinas da
cerâmica, compõem mostra da paulista Caroline Harari.
 Museu da Cerâmica Udo Knoff
 Das 10h às 18h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6388

EM JUAZEIRO
EXPOSIÇÃO
Vidas Ribeirinhas

Está aberta a exposição Vidas Ribeirinhas que exibe telas pintadas pelo artista
plástico juazeirense Bebeto Assis e com imagens do rio (da nascente até a foz)
eitas pelo fotógrafo João Zinclar.
 Porão do Museu regional do São Francisco
 Até dia 30 de Dezembro às 20h
R$ Entrada Franca
 http://www.guiajuazeiro.com

EM CAETITÉ
SHOW
Inauguração com Música

Solenidade de inauguração da Unidade do Programa de Saúde da Família –
PSF do Bairro Nossa Senhora da Paz, com grande show de Dio do Acordeom e
Banda Sabor do Nordeste.
 Unidade DAE Saúde da Família no Bairro Nossa Senhora da Paz
 Dias 26 de Dezembro, às 20h.
R$ Entrada Franca
 (71) Não Informado
 http://www.caetite.ba.gov.br

EM BARREIRAS
CORAL
Coral com 1500 vozes
Cerca de 1.500 integrantes fazem parte do coral que há dois meses se prepara
para a apresentação natalina de 20 a 23 na Praça Landulpho Alves. A iniciativa
é da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social em parceria com o
Departamento de Cultura. A cantata prevê a apresentação de oito músicas
natalinas. O coral terá acompanhamento de músicos que tocarão violão,
teclado, baixo e bateria.

 Praça Landulpho Alves
 Dia 23 de Dezembro às 20h
R$ Entrada Franca
 (77) 9993-8630 ou 8103-7733
 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 começa a se tornar inabitável.

 Cine Laguna
 20h30
R$ Não Informado
 (75) 3423-4846

EM ITABUNA
CINEMA
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
 14h30, 1730, 20h30
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

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 02
 18h40, 21h
R$ Não Informado

 (76) 3613-6305
Planeta 51
Em um planeta distante, simpáticas criaturas verdes vivem com costumes
parecidos com os da Terra, mas como se estivem nos anos 50, no auge do
pânico de uma invasão alienígena. Essa histeria é intensificada, quando eles
recebem a visita de um astronauta americano.

 Starplex 02
 14h20, 16h20
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
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 1
 17h, 20h
R$ Não Informado
 (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 2
 20h30
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

Substitutos
A história de Substitutos se passa em 2054, quando os humanos vivem em
isolamento e interagem apenas e de forma indireta com robôs que são

semelhantes aos humanos, mas melhor do que eles. Esses andróides
substitutos fazem tudo sem que os humanos tenham de sair de casa. Nesse
ambiente, um policial que há anos não pisa na rua, usa seu próprio robô
substituto para investigar o assassinato de outros robôs cometidos por um
terrorista tecnológico que pretende sabotar esse novo mundo perfeito.
 Cine Itaguari 2
 18h30
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
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 começa a se tornar inabitável.

 Cine Teixeira 2
 17h30, 20h30
R$ Não Informado
 (73) 3291-5393

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 Teixeira 1
 18h, 20h
R$ Não Informado
 (73) 3291-5393

FaçArte

Natal Nordestino

Eliezer Setton
Eu pensei que todo mundo
Sem primeiro nem segundo
Fosse filho de Papai-do-Céu
Eu pensei de brincadeira
Numa vida de primeira
Onde eu tenha o que eu queira
De verdade em vez de no papel
Eu pensei e ainda penso
Que o amor e o bom senso
Vão reinar pra gente ser feliz
Eu pensei bem do meu jeito
Que eu também tenho direito
Ao Natal do meu país
Refrão:
Meu pinheiro é meu mandacaru
Com enfeites de algodão
Alpercata no terreiro
Os Reis Magos três vaqueiros
Aboiando no Sertão
Meu pinheiro é meu mandacaru
Cada um é nosso irmão
E o Natal, se verdadeiro,
Há de ter o ano inteiro
Paz na Terra aos bons de coração
E o Natal, se verdadeiro
Há de ter o ano inteiro
Paz na Terra aos bons de coração
Vídeo-clipe no blog http://coisasdojunco.blogspot.com/2009/12/primeira-vezque-vi-noel.html

Fontes:
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