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música/comunidade

Orquestra da Bida Airada é um projeto que envolve comunidades 
musicais e todas as pessoas que gostem de música na criação de 
um espetáculo grandioso e singular!
Se toca um instrumento, se canta, ou mesmo se não toca nada nem 
canta, mas gosta de música, venha fazer parte deste projeto único e 
irrepetível, que será coordenado pelo grupo de percussão Crassh.

Quem pode inscrever-se?
Pessoas de todas as idades, com ou sem experiência musical, 
mas com gosto pela música.

Horários e Inscrições
Para participar terá de comparecer em dois ensaios 
que se realizarão em horário pós-laboral. 

O espetáculo será dia 6 de junho. 

Inscrições até dia 16 de abril no Centro Cultural 
de Ílhavo ou da Gafanha da Nazaré ou através do site 
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt.

ORQUESTRA 
DA BIDA AIRADA
projeto de comunidade

performance musical / comunidade

Vive no Centro Histórico de Ílhavo?  
Junte-se aos seus vizinhos e 
prepare-se para acolher na Rua, 
no Beco ou na Viela o projeto 
“Casa Aberta” que acontecerá 
no dia 6 de junho. 

Quem pode inscrever-se?
Os moradores do Centro Histórico de Ílhavo (CHI).

Em que consiste o projeto Casa Aberta?
Este projeto está inserido na programação da segunda edição do  
Festival Rádio Faneca e é da responsabilidade do Centro Cultural 
de Ílhavo. Propomos que os habitantes no CHI transformem 
a sua rua numa sala de espetáculos que acolherá 
uma performance musical/concerto à mesa  
e preparem um jantar para os seus espetadores.

Quantas pessoas pode receber?
Cada casa receberá entre 1 a 5 pessoas. 

Quando acontecerá a Casa Aberta?
O jantar/performance musical acontecerá 
no dia 6 de junho de 2014.
Inscrições no Centro Cultural de Ílhavo até dia 30 de abril.

CASA ABERTA

Para mais informações, contacte: 
Centro Cultural Ílhavo 234 397 260
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt 
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

música/teatro para bebés

Lá Fora
de Crista Alfaiate 
e Carla Galvão

indicado para famílias com bebés dos 6 meses aos 3 anos
30 min. | limitado a 30 participantes (bebés e acompanhantes)

DOM 22 JUN
10h00/11h00

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

Criar Construir Imaginar
Serviço Educativo do Centro Cultural de Ílhavo

teatro para crianças

Amarelo
de Catarina Requeijo

exposição | até 8 de junho de 2014

“Vamos ao Jazz!”
Memória das Jazz-bands Ilhavenses

» abr | mai | jun 2014

INSCRIÇÕES centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

INFORMAÇÕES www.centrocultural.cm-ilhavo.pt

» Centro Cultural de Ílhavo
Av. 25 de Abril | 3830-044 ÍLHAVO
Tel.: 234 397 260 | Tel.: bilheteira: 234 397 262
GPS: 40º 36’02.01” N | 8º 40’01.68” W

bilheteira e atendimento
TERÇA-FEIRA a SEXTA-FEIRA - 11h00-18h00
SÁBADO e FERIADOS - 14h00-19h00

» Centro Cultural da Gafanha da Nazaré
Rua Prior Guerra | 3830-711 GAFANHA DA NAZARÉ
Tel.: 234 397 263
GPS: 40º 38’10.57” N | 8º 42’42.56” W

bilheteira e atendimento
TERÇA-FEIRA a SÁBADO - 15h00-20h00

dias de espetáculos
Centros Culturais abrem 90 minutos antes do início do espetáculo
Fax: 234 397 261 | centrocultural@cm-ilhavo.pt

parcerias media partner

co-financiamento

bilheteira online
» www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
» www.facebook.com/centroculturalilhavo
» ilhavo.bilheteiraonline.pt

bilheteira balcão
» Centros Culturais de Ílhavo e da Gafanha da Nazaré
» Estações CTT, FNAC, Worten, Fórum Aveiro

Visitas guiadas à exposição antes dos espetáculos
SEX 4 ABR 21h30   |  SEX 16 MAI 21h30   |  SÁB 31 MAI 21h30

Visita-Atelier
SÁB 3 MAI 16h00 | Público Familiar - crianças dos 6 aos 10 anos | € 1,00 | 90 min.

Exposição dedicada às formações musicais, surgidas em Ílhavo nas 

primeiras décadas do século XX, designadas por Jazz ou Jazz-Band. 

Recorrendo a instrumentos tão variados como o rabecão, o violino, o 

trompete, o clarinete e a bateria, os Jazz começaram por acompanhar as 

sessões de cinema mudo dos primeiros cinemas ilhavenses e por animar 

os bailes.  A energia dos “jazz-bandistas” contagiava de alegria os cafés, os 

bailes e tantos outros locais de encontro e de sociabilidade ilhavenses.

indicado para famílias com crianças dos 3 aos 6 anos 
35 min. | limitado a 50 crianças mais acompanhantes

DOM 18 MAI
11h00

€ 3,00  (crianças)
€ 4,00 (adulto)

 auditório
CC Ílhavo

Numa pequena 

ilha onde só se gosta do 

Amarelo, uma atriz dá vida a um 

Amarelo teimoso, obstinado, divertido 

e muito pouco  falador, usando  um registo 

clownesco e absurdo  que está  próximo  da 

forma descomprometida como as crianças olham 

para o mundo. Este espetáculo é  um  retrato do  

que  acontece quando só gostamos daquilo que 

conhecemos. O que não é necessariamente mau.

Ação inserida no Festival de Teatro do 

Muncípio de Ílhavo 2014.
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SÁB 24 MAI
16h00

€ 1,00 
sala de ensaios

CC Ílhavo

indicado para famílias com crianças dos 5 aos 10 anos 
120 min. | limitado a 20 participantes

workshop de ilustração para pais e filhos

do XS ao XL
de Ana Aragão

O desenho é mais do que “ter 

jeito”, o desenho é uma forma 

de comunicar, de relacionar 

gerações, de partilhar 

experiências. Desenhar o 

quarto, a casa, a aldeia, a 

cidade, o território, desenhar 

tudo aquilo que nos rodeia. 

Desenhar o que está dentro 

e o que está fora, com traços 

simples e infantis, aprendendo 

com os mais pequenos. Porque 

no desenho não há certo, nem 

há errado. Quantas coisas 

cabem num desenho? Do XS 

ao XL, todos fazemos parte do 

desenho: mãos à obra!

,
Duas mulheres guardam uma luz no sótão.

Duas mulheres habitam um espaço e 

exploram os sons de todos os dias. 

Podemos ver essa luz de fora e saber que 

Elas estão lá dentro, a olhar cá para fora.

Lá Fora... nasce da vontade de subir a esse 

lugar, de encontrar a memória coletiva onde 

pais e filhos partilham um ambiente criativo.

E se  Lá Fora... é um sítio onde aprendemos 

e descobrimos tudo pela primeira vez, às 

vezes tropeçamos e caímos e encontramos 

a diversão de nos levantarmos, e cair e 

levantar outra vez.

.



» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 
17 anos e cartão jovem municipal (20%)

SEX 10 MAI
22h00

€ 4,00  
auditório

M/12 anos
CC Gafanha da Nazaré

teatro

RITO
A partir de “O Deus das Moscas” 
 de William Golding

“RITO”,  a partir de “O Deus das Moscas”, de William Golding, 

um dos mais perturbadores e aclamados romances da literatura 

mundial, é uma peça produzida pela Bussola Nómada, que 

resulta de uma residência artística no Centro Cultural da 

Gafanha da Nazaré entre 5 de abril e 10 de maio, com 

estreia maracada para este dia. 

estrutura financiada apoios

SÁB 5 21h30 
12 Anos Escravo

ABRIL

Cinema

Centro Cultural de Ílhavo | entrada € 6,00 (ciclo mensal) € 3,50 (individual)

SÁB 28 21h30 
Noé

SÁB 3 21h30 
O Lobo de Wall Street

MAIO

SÁB 17 21h30 
Capitão América: O Soldado do Inverno

DOM 15 19h00 
Mr. Peabody e Sherman

JUNHO

6 filmes     12 euros

 =especial cinema

133 min. | M/16

138 min. | M/12

165 min. | M/16 136 min. | M/12

 92 min. | M/6

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e cartão jovem municipal (20%)

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 
anos, jovem até 17 anos e cartão 
jovem municipal (20%)

SÁB 31 MAI
22h00

€ 5,00  
auditório
M/6 anos

CC Ílhavo

dança contemporânea

Romeu e Julieta, 
encontro desencontro
Companhia de Dança
Contemporânea de Évora

O incognoscível, onde invoco das profundezas da minha alma as visões e memórias 

que estão para além do visível e do verbal, a dança no seu lado mais lúdico e 

sensorial, a música de Prokofief, particularmente a obra “Romeu e Julieta”. O 

mundo enigmático das emoções, que juntou os dois personagens, assim como o 

amor incompreendido e impendido por terceiros, onde muitos de nós encontramos 

identificação. Foi a base e a inspiração para este meu, nosso “Romeu e Julieta”.

Benvindo Fonseca

» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 
17 anos e cartão jovem municipal (20%)

SEX 16 MAI
22h00

€ 5,00  
auditório

M/12 anos
CC Ílhavo

teatro

Rei Lear 
de Shakespeare

Teatro Oficina

Com encenação de Marcos Barbosa, Rei Lear conta a história da vida e morte do rei 

Lear e das suas três filhas. Este Lear é a tragédia da recusa do amor: da recusa do 

dilema de que vivê-lo é lidar com o seu fim, a sua imperfeição, o seu lugar absurdo 

tanto no mundo natural, como no social. Nesta versão, traduzida para o Teatro 

Oficina por Fernando Villas-Boas, a palavra fundamental partilhada com o público é 

responsabilidade.

música

Marta Ren

O Dia do Porto de 

Aveiro é este ano 

comemorado com 

uma das vozes mais 

carismáticas da 

música portuguesa.

“Summer’s Gone”  é o  

single  de avanço do 

seu álbum de estreia, 

que será lançado este 

ano.

Há  muito  que  a  voz  de  

Marta  Ren  se  vem  revelando  

pela  sua  força  e  estilo 

inconfundíveis, ao nível das 

grandes vocalistas negras 

da soul e do funk, pelos vários  projectos  por onde  tem  passado.  Primeiro  nos  

Sloppy  Joe,  depois  nos Bombazines,  e  mais  recentemente  na  banda  de  versões  

Funkalicious, especializada  em  covers  de  temas  clássicos  da  música  negra,  de  

Aretha Franklin a James Brown.

» receitas deste evento revertem para a Obra da Providência,
 da Gafanha da Nazaré

QUI 3 ABR
21h30

€ 3,50  
auditório
M/3 anos

CC Gafanha da Nazaré

TER 29 ABR
18h30

gratuito
auditório

CC Ílhavo

dança

Dança em 
Dia Aberto
No dia 29 de abril o Centro 

Cultural de Ílhavo abrirá as suas 

portas para celebrar a dança nos 

seus vários estilos, com o apoio das 

escolas e associações do Município. 

Junte-se a nós e não volte para casa sem 

passar pelo Centro Cultural de Ílhavo, para dançar 

e ver dançar.

» limitado a 30 participantes
inscrição obrigatória 

DOM 6 ABR
16h30

gratuito
auditório

M/16 anos
CC Gafanha da Nazaré

workshop/espetáculo com jogos teatrais à mistura

Pedro Tochas 
Projeto 2014 - Fase de Testes

 “O desafio foi lançado: em 2014 criar um novo 

espetáculo de rua. Eu, como gosto de desafios, 

aceitei. Agora cheguei a uma das fases mais 

interessantes do processo criativo: Os testes! 

Onde experimento as ideias e conceitos 

em desenvolvimento para o novo 

espetáculo.” Pedro Tochas

foto: Raquel V
iegas
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» grupos + 10 pessoas, sénior +65 anos, jovem até 17 anos e 
cartão jovem municipal (20%)

SEX 4 ABR
22h00

€ 5,00  
auditório
M/3 anos

CC Ílhavo

música

Orquestra Filarmonia das Beiras & 
Danças Ocultas

Partindo de uma encomenda de programação no 

âmbito da Cultura em Rede, da Região de Aveiro – 

RUCI, este é um projeto de fusão musical, que inclui 

repertórios individuais com novas roupagens e a 

apresentação de originais que constituem o espelho 

instrumentado desta Região.

Partindo de uma encomenda de programação no âmbito da Cultura em Rede, da 

Região de Aveiro – RUCI, Pedro Tochas apresenta um trabalho dividido em três fases: 

a fase de teste, o espetáculo e a análise do todo o processo criativo que levou à 

performance. Esta é a primeira fase, Fase de Testes, constituída por um workshop/

espetáculo com jogos teatrais à mistura,. Os participantes vão poder ser agentes 

ativos na criação da nova performance do Pedro Tochas, que será apresentada no 

verão de 2014.

Workshops 

15, 17, 22 e 24  de abril | 21h às 23h
Workshops de danças tradicionais 
portuguesas e do mundo, hiphop, 
danças e salão e dança contemporânea

CC Ílhavo e CC Gafanha da Nazaré 

26  de abril | 10h às 12h
Workshop de dança dirigidos a crianças 
dos 4 aos 10 anos

CC Ílhavo

gratuito | inscrição prévia

SÁB 19 21h30 
Golpada Americana

129 min. | M/16
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SEX 27 JUN
22h00

€ 10,00  
auditório

M/16 anos
CC Ílhavo

Festival de Teatro do Município de Ílhavo 2014

São histórias comoventes, histórias divertidas, histórias de afectos, histórias novas, 

histórias antigas que os anos fazem viver de forma diferente. São histórias contadas por 

outras mulheres, com vivências diferentes, a quem a idade não assusta ou, se calhar, 

assusta e muito. 

Em 40 e então? a vida é assumida sem tabus ou adoçante. 


