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SESC INSTRUMENTAL

Duo
B.A.V.I
(Berimbau aparelhado Violão inventável)
5.setembro | 18h às 20h
Foyer (1° andar)
Os instrumentistas, compositores e arranjadores
Anderson Petti e João Almy, se unem para explorar a
sonoridade dos instrumentos, e desde 2016
experimentam ambiências, temas, interações
rítmicas e vocais passeando por estilos como o
Groove Arrastado, Arrocha, Samba Chula, Lambada,
Cumbia e outros ritmos.

COMPANHIA
ZAPPALÀ
DANZA (ITÁLIA)

Romeo e Giulietta 1.1
7.set | 20h - livre | gratuito*
Uma nova versão que não quer “falar de amor”, mas ser um ato
de amor para a vida.

Workshop de dança

Linguagem MoDem
6.set | 19h - livre | gratuito*
*retirada de ingressos na bilheteria

Realização do Istituto Italiano di Cultura
em parceria com o Sesc

13.set | 20h
Entrada franca

Orquestra

Afrosinfônica

Criada pelo maestro Ubiratan Marques, a Afrosinfônica
navega entre o popular e o erudito e faz um retorno às
origens da música ancestral, sem perder o viés clássico.
A partir de pesquisas sonoras e de conceitos ligados à
música afro-brasileira, traz a diversidade de estilos
como principal virtude.

118h.set
e 21h

| Livre

Adriana
Calcanhoto
R$ 120 (Cartão Sesc) | R$ 150 e R$ 75 (meia)

A cantora mais uma vez, vem se dar
ao mar como imagem. Seu novo
show “Margem”combina as canções
praieiras que compõem a trilogia de
álbuns lançados , conﬁrmando sua
doce obsessão pelo tema.

14 e 15.set
16h | Livre

O Grande
Circo Mágico
R$56 (Cartão Sesc) | R$70 e R$35 (meia)

Três atores se transformam em
mestres de cerimônia e contam a
grande e importante história do
circo e sua resistência, através de
números desse universo mágico,
como Malabares, Lira, Trapézio e
Monociclos.

Mostra
Didática
Direção: Diana Ramos.
Assistência de direção: Junior Brito.

11.set

16h e 19h| Livre | gratuito | Sala 10
Tecidas e Acontecidas:
Histórias de Verso e Reverso
Pequenos contos para falar da diversidade das
relações dos humanos, bichos e seres imaginários.
Em “Bom dia todas as cores”, de Ruth Rocha, um
camaleão muda de cor conforme a opinião dos
amigos. A inﬁnita ﬁandeira, de Mia Couto, trata de
uma aranha que faz teias por arte e quando
transmutada em gente, não dão valor à sua arte.

20 e 21.set
20h | livre | gratuito
Ator Co’atos

Existirmos, a que será que se destina? Espetáculo
baseado na vida e obra de Torquato Neto, traz uma
experimentação rítmica, a partir dos poemas e
músicas escritos por um dos mais importantes
idealizadores do movimento Tropicalista.

WITH DJ. LOREM
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FESTIVAL

MUSIC

4

25.set
Workshop Musicalização para crianças
Ministrantes: Kamille Levek e Diego Florez (Grupo Canela Fina)

8h30 - 2 e 3 anos

9h30 - 4 e 5 anos

10h30 - 6 a 10 anos

Workshop Música e Filosoﬁa
14h Ministrante: Maestro Ubiratan Marques

26.set

Oﬁcina Construção de instrumentos
musicais com sisal
8h30 Ministrantes: Maestro Josevaldo Nim e Luthier Webson Santana

Workshop Baixo em Pauta
14h Ministrante: Luciano Calazans

Inscrições gratuitas pelo site:
sescbahia.com.br/mostrademusica

Show de abertura com

Orquestra Santo Antônio – OSA
26.set 20h Livre | Entrada Franca

27 e 28.set

Apresentações musicais
Sempre às 20h | Livre | Entrada franca
Artistas selecionados

Adriano Oliveira

Camerata Abrantes

Tangolo Mangos

Ofá

Opanijé

CARU

KBSativa MC's

Grupo Instrumental do Capão

Suinga

Matita Perê

Isbela Trigo

Andrezza Oliveira

visitação até

29.set

ENTRADA FRANCA

Projeto

Vivências e experiências
culturais, artísticas e
lúdicas na infância.

29.set

11h | livre

Pumm – Por Um Mundo Melhor

Através da música e da ludicidade, artistas, instrumentistas e
cantores fomentam ações em prol da sustentabilidade, da
cidadania e da valorização da cultura brasileira. A apresentação
traz músicas autorais e de domínio público, com utilização de
elementos como a guitarra e distorções, programações
digitais do DJ, além da atuação do grupo.
Preços acessíveis
R$ 1 (Cartão Sesc) | R$10 e R$ 5 (meia)

