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Destaques Highlights

Em abril é a Dança que invade todos os palcos e enche
a Avenida Central de ritmo e movimento. O B de DANÇA,
conta nesta Primavera com a sua 4ª edição e resulta de
uma parceria entre o Município de Braga e as escolas de
dança bracarenses, que lançam o desafio à cidade para
a participação ativa numa semana de exaltação desta arte
maior de expressão artística que é a dança. Um vasto
e eclético programa, que decorre de 20 a 29 de abril,
celebra o Dia Internacional da Dança,com mais de 60
horas de programação que têm como centro nevrálgico
a Tenda Estúdio montada na Avenida Central. O acesso
é livre e aberto à população em geral, onde o público
poderá usufruir de aulas abertas, workshops, exibições,
concursos e espetáculos das diferentes propostas
do mundo da dança.
PROGRAMA FOI REALIZADO COM A COLABORAÇÃO DAS ESCOLAS DE DANÇA: ACADEMIA DE DANÇA NUN´ÁLVARES / ACADEMIA NELSON PLÁCIDO
/ ACADEMIA SOULDANCERS / APOLO BRAGA – ACADEMIA DE DANÇA / ARTE TOTAL / BACKSTAGE / BRACARA TEAM / BRAGA DANÇA / COMPANHIA
DE DANÇA 77 / ENT´ARTES – ESCOLA DE DANÇA / ESPIRÁLIA / GFUM – GRUPO FOLCLÓRICO DA UNIVERSIDADE DO MINHO / GINASIANO ESCOLA
DE DANÇA E AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAXIMINOS / LUSTRE / MDANCE / NEED COOPERATIVA / RS BALLROOM TEAM / PALCO DE ESTRELAS /
PROJETO GERAÇÃO TECLA
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Concursos
Contests

Aula
Class
Estúdio – Avenida Central

Aulas Abertas
e Workshops

SEG 22 A SEG 29 / MON 22 TO MON 29

Estúdio – Avenida Central

B de Dança Bboy Battle II
Campeonato de Dança Urbana
DOM/SUN 28 — 14:00

Campeonato de Dança Urbana na
Modalidade Hip Hop/Breaking, na vertente
de adultos e vertente criança. Os melhores
bailarinos desta área encontram-se frente
a frente ao som de música improvisada
por um DJ, sem coreografias e round
após round como um combate de box os
bailarinos vão se desafiando, arrepiando
o público e impressionando o júri.
INSCRIÇÕES: CULTURA@CM-BRAGA.PT

Theatro Circo

Sonhos nos Pés

Durante o evento no estúdio de rua
serão disponibilizadas mais de 50 aulas
abertas e em regime de entrada livre.
Estas aulas e workshops de diferentes
propostas do mundo da dança incluem:
hiphop, danças tradicionais, afro-latinas,
jazz, clássica e contemporânea, oriental,
danças de salão e danças urbanas.
MAIS INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES: WWW.CM-BRAGA.PT /
E -CULTURA@CM-BRAGA.PT

Conversa
Talk
Estúdio – Avenida Central

Quando a Dança
É Para Todos
QUI/THU 25 — 10:00

Em ambiente de conversa e partilha de
experiências serão abordadas as mais
variadas temáticas da dança enquanto
projeto integrador e que conta com a
participação de diferentes interlocutores.
ORG: MUNICÍPIO DE BRAGA / PARCERIA: NEED COOPERATIVA

Gala Final do Concurso de Dança
DOM/SUN 28 — 18:00

Desafio para todos os jovens Bracarenses a
demonstrar o seu talento, desta vez, com a
realização do concurso “Sonhos nos pés”,
totalmente dedicado à dança. Esta iniciativa
tem como objetivo estimular a divulgação dos
novos talentos da cidade na área da dança,
premiando o mérito e excelência dos jovens.
Este concurso destina-se a jovens naturais
ou residentes na cidade de Braga, com
idades compreendidas entre os 6-16 anos,
que atuem individualmente ou em grupo.
INSCRIÇÕES (ATÉ 12 DE ABRIL): JUVENTUDE@CM-BRAGA.PT

Oficina
Workshop
Estúdio – Avenida Central

How to Become
a Strong Dancer

Workshop Internacional
com Anna Pelipenko
SÁB/SAT 27 — 19:30
PÚBLICO-ALVO: DANÇARINOS DE DANÇA DESPORTIVA / INSCRIÇÕES:
CULTURA@CM-BRAGA.PT / ORG.: MUNICÍPIO DE BRAGA EM PARCERIA
COM A BRAGADANÇA/RS BALLROOM TEAM
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B de Dança

Espetáculos
Shows
Estúdio – Avenida Central

Um Convite à Dança

Recital coreográfico com
Ent’artes e Sinfonietta de Braga
SÁB/SAT 20 — 16:00

Ainda no seio do Triduo Pascal, cuja
vivência bracarense não deixa de fazer
sentir a sua austeridade, a escola de dança
Ent’artes e os músicos da Sinfonietta de
Braga propõem um convite à dança como
prelúdio às comemorações do Dia
Mundial da Dança, que se aproxima. A
música consagrada de Henry Purcell,
Elena Kats-Chernin e Isaac Albeniz
servirá de tela onde as duas instituições
bracarenses pintarão as primeiras
imagens de uma relação de cooperação.
M/6 / DURAÇÃO: 75´

Estúdio – Avenida Central

ADN Mostra [se]
Estúdio – Avenida Central

Entre Viras e Malhões
Grupo Folclórico da
Universidade do Minho
TER/TUE 23 — 21:00
M/6 / DURAÇÃO: 30´

Estúdio – Avenida Central

Dança à Portuguesa,
e Não Só

Grupo Origem Tradicional (música),
Equipa Espiral e Grupo Folclórico
da Universidade do Minho (dança)
TER/TUE 23 — 21:30

As danças tradicionais e, especialmente,
as do Baixo-Minho não poderiam faltar
no B de Dança! Aula aberta de danças
portuguesas e europeias seguida de
“bailarico” acompanhado com música
ao vivo pela mestria de Daniel Pereira
Cristo e o Grupo Origem Tradicional.
M/6 / DURAÇÃO: 60´

Academia de Dança Nun´Álvares
QUA/WED 24 — 21:00

O palco chama a si a criatividade sensorial
e emotiva dos seus protagonistas. As
luzes estão apontadas, a melodia flui
por entre as brisas do movimento,
olhos atentos, a plateia espreita. Abram
as cortinas! A ADN vai dançar.
M/6 / DURAÇÃO: 60´

B de Dança
Espaço Vita

Estúdio – Avenida Central

O Circo

Exibição de
Danças Ciganas

pelo Ginasiano Escola de Dança/
Agrupamento de Escolas de
Maximinos
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por Projeto Geração Tecla
SEX/FRI 26 — 16:00

QUI/THU 25 — 16:30, 21:30

Viagem artística ao território poético,
intemporal e fantástico do circo, num
espetáculo para crianças. Será uma aposta
na pluralidade de processos criativos,
integrando linguagens expressivas. O corpo
– instrumento de trabalho – será convidado a
tornar‑se um “corpo circense” e experimentar
diversas realidades coreográficas,
estéticas, sensoriais e dramatúrgicas,
onde o espaço, o tempo e os objetos irão
integrar-se em sintonia, numa composição
de grupo repleta de alegria e energia.
PÚBLICO-ALVO: M/6 / DURAÇÃO: 60´ / BILHETEIRA: €3,5 (ESTUDANTE)*
€5 (PÚBLICO GERAL) / *MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE
ESTUDANTE

Estúdio – Avenida Central

Dança Desportiva Show
por Bracara Team
SEX/FRI 26 — 19:30

A dança desportiva tomará conta do palco
com a presença de jovens dançarinos,
dos 6 aos 25 anos, da Academia de Dança
Bracara Team para dançar a par e em
grupo diferentes ritmos, nomeadamente,
samba, valsa inglesa, tango, valsa
vienense, pasodoble, slowfox, quickstep
e jive. Oportunidade para conhecer
bem de perto a modalidade das danças
de salão, na vertente competição,
designada por dança desportiva.
M/6 / DURAÇÃO: 90´

Estúdio – Avenida Central

The Magic of Dance
por M Dance
SÁB/SAT 27 — 12:00

Estúdio – Avenida Central

Showcase B de Dança
QUI/THU 25 — 21:00

O “Showcase B de Dança” conta com
a participação das seguintes escolas:
Academia de Dança Nun´Álvares, Academia
Souldancers, Apolo, Backstage, Bracara
Team, Braga Dança, Ent´Artes, GFUM,
Need Cooperativa, Palco de Estrelas e
RS Ballroom Team.
M/6 / DURAÇÃO: 60´

Espetáculo resultante de um projeto
que foi desenvolvido em uníssono até
então, com o objetivo que a dança chegue
a todos na sua vertente mais límpida,
dançar por paixão, com alma e sobretudo
transparecer o quão feliz somos ao fazê-lo.
M/6 / DURAÇÃO: 60´

Estúdio - Avenida Central

Conhece-te a Ti Próprio
Companhia de Dança 77
SÁB/SAT 27 — 15:00

A Companhia de Dança77 tem por missão
permitir que a dança chegue a todos, sem
restrição de idades, sem exclusão, sem
preconceitos... Todos iguais, todos especiais.
M/6 / DURAÇÃO: 60´
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B de Dança

Praça da República

Estúdio - Avenida Central

Flashmob Academia
Nelson Plácido

Do Oriente à América,
à Boleia das Estrelas

SÁB/SAT 27 — 16:00

M/6 / DURAÇÃO: 20´

Estúdio – Avenida Central

Em (Braga Dança)-se II
Braga Dança e a equipa
de Dança Desportiva
RS Ballroom Team

Palco de Estrelas
SÁB/SAT 27 — 18:30

A escola Palco de Estrelas apresenta
uma viagem através de diferentes artes
performativas.Para além da dança,
teremos música ao vivo e teatro. Um
autêntico sarau para crianças e adultos,
onde todos são convidados a assistir.

SÁB/SAT 27 — 16:30

Estúdio – Avenida Central

A dança é a nobre arte que une pessoas de
todos os estratos sociais, todos os géneros,
todas as diferenças, e enaltece o melhor de
cada um. Através da dança transmite-se
alegria e bem-estar, combate-se a solidão
e o sedentarismo. A inclusão é uma das
principais preocupações da Braga Dança.

The Evolution of
Dance by Souldancers
Dance Studio

M/6 / DURAÇÃO: 60´

Museu Nogueira da Silva

Isto Tornou-se
No Meu Texto
Arte Total

SÁB/SAT 27 — 18:30

Projeto que investigou a escrita como
parte do pensamento criativo da dança.
Neste laboratório, a dança foi acionada
pela realização de textos em contextos
site-specific, de acordo com estímulos e
diretivas precisas. Este processo de criação
desenvolveu-se em torno de dois eixos
centrais, a saber: por um lado, analisouse e refletiu-se sobre a forma como o
fluxo da escrita interferiu nos processos
criativos e por outro, experienciou-se a
dificuldade da tradução do ato de criação
coreográfico para uma outra linguagem.
PERFORMERS: CRISTINA MENDANHA; GABRIELA BARROS; PETER
MICHAEL DIETZ(*) / PRODUÇÃO: ARTE TOTAL / M/6 / DURAÇÃO: 60´
(*)PERFORMER EM 2018

Academia Souldancers
SÁB/SAT 27 — 21:15

Sendo a dança uma das artes mais antigas
que se conhece, terá uma merecida
homenagem através de um revivalismo com
atuações desde os anos 20 até à atualidade!
M/6 / DURAÇÃO: 90´

Praça da República

Flashmob Dance is Life III
Academia Souldancers
DOM/SUN 28 — 16:00
PÚBLICO-ALVO: M/6 / DURAÇÃO: 20´

Casa dos Crivos

Braga International
Video Dance Festival
Arte Total

DOM/SUN 28 — 21:30

O Festival é uma plataforma para difusão,
aprendizagem e desenvolvimento de
trabalhos artísticos com foco no corpo
e tecnologia usando o VideoDance
como meio de expressão.

B de Dança
Estúdio – Avenida Central

Praça da República

Dancemos no Mundo

Flashmob X Street
Mob Dance

Apresentação pública
SEG/MON 29 — 10:00

Este projeto que decorreu em espaço de
sala de aula com alunos do 1º. ciclo, teve
como objetivo suscitar nas crianças a
curiosidade pela multiculturalidade
conhecendo outras tradições do mundo,
especificamente no que à dança diz respeito.

Backstage

SEG/MON 29 — 17:30
M/6 / DURAÇÃO: 20´

ORG: SERVIÇO EDUCATIVO INTEGRADO DO MUNICÍPIO DE BRAGA (SEI)
COM A ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA MIRJAM DEKKER.

Estúdio – Avenida Central

Showcase Backstage –
os Bastidores da Dança
Estúdio – Avenida Central

Apresentação de
Reportório Clássico,
Contemporâneo e Jazz
Ent´Artes

SEG/MON 29 — 19:30
M/6 / DURAÇÃO: 75’

Centro Histórico de Braga

Coreografia
sobre a Cidade
Arte Total

SEG/MON 29 — 15:30

Em três espaços públicos do centro
histórico de Braga serão realizadas
performances com alunos da Arte Total
e performances vencedoras do Open Call
para pequenas coreografias de rua.
COORDENAÇÃO: DAVID RAMALHO

Backstage

SEG/MON 29 — 21:30

Mostra de algumas das modalidades
lecionadas na Backstage na qual algumas
turmas e grupos de exibição trarão a
palco um pouco do que se passa por
traz do pano, em palco aberto e com
acesso aos bastidores do espetáculo…
M/6 / DURAÇÃO: 60´

Exposição
Exhibition
Livraria Centésima Página

Pina Bausch

Fotograﬁas de José Frade
da Fundação José Saramago
QUI 18 A 19 MAI / THU 18 TO MAY 19

Ler mais na pág. 29
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