________________________________________________________________________________
_Esta Agenda Cultural é organizada por Janine Falcão, Rebeca Lisbôa e Marília Pinto (Núcleo
de Relações Públicas da Ascom/UNEB) –
VEJA A TR TAMBÉM NO BLOG – www.blog.uneb.br!

Dica da semana
A dica da semana é para quem durante o São João vai ficar na capital baiana. Este
ano a programação de Salvador está cheia de atrações renomadas. Com variados
estilos pode-se aproveitar a festa com o autêntico forró pé de serra, a inovação do
forró universitário, o romantismo sertanejo e muito mais! Mas vale lembrar, claro,
que para aproveitar a festa é bom não exagerar na bebida e se cuidar se o clima
esquentar! Então, bom senso e disposição para dançar durante todo o São João
são a dica da vez. E valem tanto para a capital quanto para o interior! Agora, é só
aproveitar... “Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João...”

Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.
_____________________________________________________

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 18/6
MÚSICA
Festa da Gota Serena

A festa, que acontece no 2º piso do Boomerangue, reúne A Volante do Sargento
Bezerra e os Djs Gug, Netuno e Ox e será embalada pelo xaxado, baião, maracatu,
samba de roda e outros tantos ritmos tipicamente nordestinos
Boomerangue – Rua da Paciência, 307 – Rio Vermelho
22h
R$ 12
(71) 3334-5577

Sexta-Feira, 19/6
MÚSICA
Gilberto Gil
O cantor e compositor é atração na programação do Pelourinho durante o São
João.

Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
22h
R$ Grátis
0800-71-7328

Adelmário Coelho
O destacado forrozeiro baiano animará o Pelô da virada de sexta para sábado no
Pelourinho.
Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
01h
R$ Grátis
0800-71-7328

Sábado, 20/6
MÚSICA
Banda Lua Cheia
A Banda Lua Cheia anima os soteropolitanos admiradores do forró na madrugada
de sábado para domingo.
Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
01h
R$ Grátis
0800-71-7328

Segunda-Feira, 22/6
MÚSICA
Cacau com Leite

Para quem ficará na capital na véspera de São João a dica é curtir o forró da banda
Cacau com leite.

Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
20h
R$ Grátis
0800-71-7328

Dominguinhos
O reconhecido cantor, compositor e instrumentista pernambucano Dominguinhos
integra a programação do São João no Pelourinho.
Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
22h30
R$ Grátis
0800-71-7328

Carlos Pitta
Continuando a festa do São João Carlos Pitta comanda o forró na madrugada de
segunda para terça no Centro Histórico de Salvador.
Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
1h
R$ Grátis
0800-71-7328

Terça-Feira, 23/6
MÚSICA
São João no Parque Metropolitano do Abaeté
Apresentação de quadrilhas, bandas de forró, grupo de sanfoneiros (zabumba,
triângulo e sanfona), barracas com comidas típicas e muito mais.
Parque Metropolitano do Abaeté
20h
R$ Grátis
(71)

Falamansa
O forró universitário do Falamansa marcará presença nas noites de São João da
capital baiana.
Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
22h
R$ Grátis
0800-71-7328

Bando virado no mói de coentro
O autêntico pé de serra do bando virado no mói de coentro leva ao Pelourinho as
raízes do forró nordestino.

Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
1h
R$ Grátis
0800-71-7328

Quarta-Feira, 24/6
MÚSICA
Zelito Miranda
Para quem gosta das tradições regionais e do ritmo forrozeiro.
Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
20h
R$ Grátis
0800-71-7328

Daniel
O cantor Daniel traz para o São João do Pelô o romantismo sertanejo.
Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
22h
R$ Grátis
0800-71-7328

Acarajé com camarão
A noite do dia 24 será encerrada no Pelourinho ao som da banda Acarajé com
Camarão.
Pelourinho – Centro Histórico de Salvador
01h
R$ Grátis
0800-71-7328

EM SENHOR DO BONFIM
Sexta-Feira, 19/6
MÚSICA
Zelito Miranda
O cantor é o pioneiro da nova geração de forrozeiros da Bahia depois do Trio
Nordestino. Conhecido como o Rei do Forró Temperado.


 Praça Dr. Antonio Gonçalves
23h
R$ Grátis
0800-71-7328

Sábado, 20/6
MÚSICA
Cicinho de Assis
No sábado, o sanfoneiro, acompanhado de sua banda, apresenta show baseado no
forró pé de serra.

 Praça Principal
22h30
R$ Grátis
(71) 8886-8929

SHOW
Forró do Sfrega
Atrações: Bruno e Marrone, Jammil e Forrozão. Na pista bebida free (água,
refrigerante e cerveja). O camarote será All Inclusive (Bebidas: Whisky, Roska,
Vodka, Nevada, Cerveja , Licor, Água, Refrigerante e Água de Coco e Comidas
Típicas). Os preços correspondem aos dois dias de festa.

 Fazenda do Sfrega (Arraiá do Sfrega – Estrada Igará Km1)
Das 15h às 21h
R$ 179 e 359 (pista) 349 e 699 (camarote)
(71) 3261-2895 / 3247-1506

Segunda-Feira, 22/6
MÚSICA
Trio Nordestino
Forró pé de serra é a especialidade do Trio Nordestino.

 Praça Dr. Antonio Gonçalves
21h30
R$ Grátis
0800-71-7328

EM CRUZ DAS ALMAS
Sábado, 20/6
SHOW
Forró do Bosque
Festa junina comemora 10 anos com apresentação de bandas baianas e
homenagem ao forrozeiro paraibano Flávio José. Dia 20, no palco do cantor
homenageado estarão as bandas Flor de Serena, Bicho di Manha e Seu Maxixe, já
no principal, Chiclete com Banana, Cavaleiros do Forró, Cavalo Doido e o DJ Patife
apresentarão mistura de ritmos e prometem animar a festa.

 Fazenda Cabana do Bosque
13h30
R$ 100 (pista) 200 e 350 (camarote)
(71) 9943-8880

Adelmário Coelho
Cantor e compositor de forró da Bahia faz apresentação na cidade durante a
madrugada de sábado para domingo.

 Praça Samaúma
2h
R$ grátis
(75) 3621-7318

Domingo, 22/6
MÚSICA
Zé Ramalho
Cantor e compositor de MPB da Paraíba apresentam-se meia noite de domingo.

 Praça Samaúma
0h
R$ grátis
(75) 3621-7318

Chote a Combinar
Os músicos de primeira linha, que têm um bom repertorio, estarão na Praça
Multiuso na tarde de segunda-feira.

 Praça Multiuso

16h30
R$ grátis

(75) 3621-7318

Terça-Feira, 23/6
SHOW
Forró do Bosque
Banda Eva, Timbalada, Saia Rodada, Estakazero e Trio Nordestino mostram
diversidade de estilos musicais. A festa também valoriza a cultura regional, com
atrações como Menina Veneno, Rasga a Tanga e Forró da gata que mostraram a
tradição do forró no Palco Flávio José. Neste dia tem Open Bar.

 Fazenda Cabana do Bosque
13h30
R$ 100 (pista) 200 e 350 (camarote)
(71) 9943-8880

EM JEQUIÉ
Sábado, 20/6
SHOW
Forró da Margarida
Uma das mais badaladas festas do período junino, o Forró das Margarida 2009
comemora 10 anos. Para celebrar a data em grande estilo o Forró da Margarida
anuncia Cavalheiros do Forró, Calcinha Preta, Lordão e Banda Eva. Além das
grandes bandas, a festa atraia muitas pessoas por conta dos serviços oferecidos
que incluem bebidas (cerveja, refrigerante, água, batidas, licores, serviços drinks
com vodka, tequila, energético), churrasco, salgadinhos, chocolates, comidas
típicas, salão de beleza, espaço lounge, massagens, customização de camisas e
boate no camarote. Para a galera da pista: bebidas (cerveja, refrigerante, água,
batidas, licor), churrasquinho, amendoim e milho cozido.

 Parque de Exposições
15h
R$ 130 e 260 (pista) 250 e 500 (camarote)
(71) 3261-2895 / 3247-1506

Domingo, 21/6
MÚSICA
Cangaia de Jegue
Banda de forró pé de serra.

 Praça da Bandeira
Não disponível
R$ grátis
0800-71-7328

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
Terça-Feira, 23/6
SHOW
Banda Calypso
A Banda Calypso desde sua formação em 1999 vem se destacando no cenário
artístico brasileiro, com músicas dançantes e românticas.

 Vila do Forró
10h30
R$ grátis
0800-71-7328

Victor e Leo
Sempre reconhecidos por sua forma diferente e única de fazer música e pelo
carinho com que tratam as pessoas, Victor & Leo são artistas que, em uma só
dupla, reúnem talento para compor, produzir, arranjar, dirigir, tocar e interpretar.

 Vila do Forró
3h
R$ grátis
0800-71-7328

EM AMARGOSA
Terça-Feira, 23/6
SHOW
Santana
O maior influenciador do seu estilo é o imortal Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

 Praça do Bosque
Não Disponível
R$ grátis
0800-71-7328

Segunda-Feira, 22/6
SHOW
Estakazero
O Estakazero apresenta influência do reggae, e uma mistura que compara Luiz
Gonzaga a Bob Marley.

 Praça do Bosque
Não Disponível
R$ grátis
0800-71-7328

FaçArte
Pout Porri do Interior
Sonhei que eu era um balão dourado
e debruçado num canto estrelado do céu eu via
um povo cantando embalado
como na ginga de um carrossel
no sonho eu via a safona e zabumba batendo tão forte
parecendo um coração
no diguilingui do triângulo
da poeira que sai do chão
mais licor pra embebedar o coração
pois nesse passo ao som do arrasta-pé
até ao amanhecer seja la o que Deus quiser
voei
voei
pra o meu amor encontrar
e quando beijei teu rosto
a lua veio nos admirar é que era São João
e mais ardente o amor se dá
junto a chama da fogueira
novos sonhos vão rolar
Riacho do navio corre pro Pajeú
e o rio Pajeú vai despejar no São Francisco
E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar, láiá láiá
o Rio São Francisco vai bater no meio do mar
se eu fosse um peixe
ao contrario do rio, nadava contras águas e nesse desafio
caia lá no mar pro Riacho do navio

eu ia diretinho pro Riacho do Navio
rever o meu ranchinho
fazer minhas caçadas ver as pegadas de boi
andar na vaquejada
dormir ao som do chocalho
e acordar na passarada láiá laiá, laiá, laiá
Sem rádio e sem notícia da terra civilizada
Ó meu amor não vá se embora, não vá se embora
Ó fique mais um bocadinho, um bocadinho
se você for seu nego chora, seu nego chora
vamos ficar mais um tiquinho, mais um tiquinho
pois quando eu entro numa farra
eu não quero sair mais não
eu vou até quebrar a barra
feito chama de fogueira eu fico doido de tesão
Eu quero ver pega-pega no salão
é forró a noite inteira é noite de são joão (3x)
__________________
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