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AGENDANÇABRIL 2012
Espetáculos, oficinas, workshops, en-
contros e debates em torno da Dança in-
tegram a 6ª edição da AGENDANÇABRIL: 
uma publicação que visa a concentrar as 
ações de formação, criação, pesquisa e 
difusão da Dança realizadas na Bahia 
no mês de abril, quando se comemora o 
Dia Internacional da Dança (29 de abril), 
promovido pelo Conselho Internacional 
de Dança (CID), uma organização interna 
da UNESCO. A celebração potencializa o 
alcance, a divulgação e a valorização da 
produção artística no setor, reafirmando 
a importância desta linguagem artística 
na vida dos baianos.
 
Criada em 2007, a AGENDANÇABRIL é 
uma realização da FUNCEB, através de 
sua Coordenação de Dança, concentran-
do, a partir de uma chamada pública, 
informações de eventos e diversas ati-
vidades promovidas por quem faz Dan-
ça na Bahia. Conheça a programação e 
participe!
 
Fundação Cultural do Estado da Bahia.

tiago lima

daniel prudente

daniel prudente
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BRINcADEIRA DE cRIANÇA
Resultado de uma investigação corporal das ações 
do corpo quando brinca, além de possibilitar a 
valorização e visibilidade das brincadeiras, como 
pertencentes à cultura popular brasileira. 

Quando: 1º de abril
Onde: Teatro Isba (Salvador)
Quanto: R$ 3,00
Contatos: (71) 9174-8211 | (71) 8828-5899

II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRovI-
sAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 
festivalcissa@gmail.com | www.hugo-leonardo.com

INtERAÇõEs AmBIENtAIs – REsIDêNcIA ARtís-
tIcA 
O programa viabiliza 10 projetos de dança elabo-
rados especificamente para o Sítio Pensamento 
Tropical, localizado na zona rural de Itacaré.

Quando: Até 5 de abril 
Onde: Sítio Pensamento Tropical (Itacaré)
Quanto: Grátis
Contatos: www.pensamentotropical.com

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em parceria 
com o Núcleo VAGAPARA, programação especial 
em celebração ao Mês da Dança traz espetáculos, 
performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 de 
abril, 20h00 (aos domingos tem também às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogamboano-
va.com.br

joão meirelles
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II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRo-
vIsAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

INtERAÇõEs AmBIENtAIs – REsIDêNcIA ARtís-
tIcA 
O programa viabiliza 10 projetos de dança elabo-
rados especificamente para o Sítio Pensamento 
Tropical, localizado na zona rural de Itacaré.

Quando: Até 5 de abril 
Onde: Sítio Pensamento Tropical (Itacaré)
Quanto: Grátis
Contatos: www.pensamentotropical.com

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

joão meirelles
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II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRovI-
sAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

INtERAÇõEs AmBIENtAIs – REsIDêNcIA ARtístIcA 
O programa viabiliza 10 projetos de dança 
elaborados especificamente para o Sítio 
Pensamento Tropical, localizado na zona rural de 
Itacaré.

Quando: Até 5 de abril 
Onde: Sítio Pensamento Tropical (Itacaré)
Quanto: Grátis
Contatos: www.pensamentotropical.com

ofIcINA DE DANÇA AfRoBRAsILEIRA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com 
profissionais de diferentes experiências artísticas. 
A programação, que se espalha por diversas 
cidades, inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 3 e 5 de abril, 15h00 às 16h30
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

ofIcINA DE ILumINAÇão cêNIcA pARA DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com 
profissionais de diferentes experiências artísticas. 
A programação, que se espalha por diversas 
cidades, inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 3 a 5 de abril, 14h30 às 17h30
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

joão meirelles
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GRupo fARRucos NA vARANDA Do sEsI

Quando: 4, 11, 18 e 25 de abril
Onde: Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho (Salvador)
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 8644-0970 | (71) 3379-1232
farrucos.flamenco@gmail.com

II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRovI-
sAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e pen-
sar sobre arte, movimento, dança e posturas sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.com  
www.hugo-leonardo.com

INtERAÇõEs AmBIENtAIs – REsIDêNcIA ARtístIcA 
O programa viabiliza 10 projetos de dança elabo-
rados especificamente para o Sítio Pensamento 
Tropical, localizado na zona rural de Itacaré.

Quando: Até 5 de abril 
Onde: Sítio Pensamento Tropical (Itacaré)
Quanto: Grátis
Contatos: www.pensamentotropical.com

ofIcINA DE ILumINAÇão cêNIcA pARA DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com 
profissionais de diferentes experiências artísticas. 
A programação, que se espalha por diversas cida-
des, inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 3 a 5 de abril, 14h30 às 17h30
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

tRIButo A DANÇA AfRo
Grupo de Dança Zambiã e Reinaldo Fuscão se 
baseiam nas danças dos orixás que se manifestam 
em terreiros baianos da Nação Iorubá, além de fol-
guedos como a capoeira, samba de roda, maculelê 
e puxada de rede.

Quando: 4 de abril, 19h30
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: R$ 2,00 + 1kg de alimento

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em 
parceria com o Núcleo VAGAPARA, progra-
mação especial em celebração ao Mês da 
Dança traz espetáculos, performance, desfile 
e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogam-
boanova.com.br
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As BoRBoLEtAs
A investigação dos limites entre loucura e sani-
dade, da solidão e do encontro é a matéria-prima 
do trabalho. Inspirada no conto de Caio Fernando 
Abreu “Uma História de Borboletas”, a montagem 
foi construída de forma compartilhada com os usu-
ários do Centro de Atenção Psicossocial – Caps de 
Pojuca, onde estreou em março de 2011.

Quando: 5, 12, 19 e 26 de abril, 20h00
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: nucleovagapara@gmail.com | www.nu-
cleovagapara.com.br

II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRovI-
sAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

INstANtE DILAtADo
Uma metáfora sobre o tempo num espetáculo que 
versa sobre a velocidade. Uma proposta em que as 
leis do tempo como as conhecemos deixam de va-
ler. Em cena, cinco bailarinos, de maneira autôno-
ma e inexplicável, descobrem uma forma de abrir 
uma cisão no tempo/espaço, resgatando e dilatan-
do por breve período um fragmento relevante de 
suas vidas.

Quando: 5 a 8 e 12 a 15 de abril, 20h00
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Salvador) 
Quanto: R$ 20,00
Contatos: (71) 3240-1507 | (71) 9133-6668 | joaope-
rene@joaoperene.com.br | www.joaoperene.com.br

INtERAÇõEs AmBIENtAIs – REsIDêNcIA ARtístIcA 
O programa viabiliza 10 projetos de dança elabora-
dos especificamente para o Sítio Pensamento Tropi-
cal, localizado na zona rural de Itacaré.

Quando: Até 5 de abril 
Onde: Sítio Pensamento Tropical (Itacaré)
Quanto: Grátis
Contatos: www.pensamentotropical.com 

ofIcINA DE DANÇA AfRoBRAsILEIRA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com 
profissionais de diferentes experiências artísticas. 
A programação, que se espalha por diversas cida-
des, inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 3 e 5 de abril, 15h00 às 16h30
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador)
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.

ofIcINA DE ILumINAÇão cêNIcA pARA DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto 
de ações em celebração ao Mês da Dança, 
com profissionais de diferentes experiências 
artísticas. A programação, que se espalha por 
diversas cidades, inclui ações formativas e 
apresentações.

Quando: 3 a 5 de abril, 14h30 às 17h30
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.word-
press.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos 
que a companhia percorreu ao longo de seus 
sete anos de existência e seus espetáculos 
criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

puRo fLAmENco
A Companhia Flamenca Szely de Núñez, atra-
vés da dança flamenca, mostra a trajetória 
dos bailes flamencos neste espetáculo.

Quando: 5 de abril, 20h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br
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II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRo-
vIsAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 / festivalcissa@gmail.
com / www.hugo-leonardo.com

INstANtE DILAtADo
Uma metáfora sobre o tempo num espetáculo que 
versa sobre a velocidade. Uma proposta em que 
as leis do tempo como as conhecemos deixam 
de valer. Em cena, cinco bailarinos, de maneira 
autônoma e inexplicável, descobrem uma forma 
de abrir uma cisão no tempo/espaço, resgatando 
e dilatando por breve período um fragmento rele-
vante de suas vidas.

Quando: 5 a 8 e 12 a 15 de abril, 20h00
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Salva-
dor) 
Quanto: R$ 20,00
Contatos: (71) 3240-1507 / (71) 9133-6668 / joaope-
rene@joaoperene.com.br / www.joaoperene.com.br

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em parceria 
com o Núcleo VAGAPARA, programação especial 
em celebração ao Mês da Dança traz espetáculos, 
performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 de abril, 
20h00 (aos domingos tem também às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 / www.teatrogamboano-
va.com.br

daniel prudente
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cINEDANÇA
Mostra de vídeos sobre dança, com curadoria de 
João Perene e Hugo Leonardo, inclui obras coreo-
gráficas de grandes nomes da dança contempo-
rânea mundial, como Pina Bausch, Edouard Lock, 
Carolyn Carlson, Willian Forsythe, dentre outros.

Quando: 7, 14, 21 e 28 de abril, 15h00 às 17h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

fusuê
Faz reflexão sobre as formas comportamentais dos 
homens e das mulheres da Bahia, que possuem 
no seu sangue uma forte ligação com o povo afri-
cano. Fusuê não significa apenas confusão, mas, 
perante a concepção do coreógrafo, passou a ser 
também uma forma de demonstrar, através do 
palavreado típico da Bahia, a mistura das lingua-
gens, arquétipos e culturas da África.

Quando: 7 e 15 de abril, 20h00
Onde: Centro de Cultura Olivia Barradas (Valença)
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (75) 8837-4287 | (75) 9104-8638 | mas-
carenhasdance@gmail.com

II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRo-
vIsAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

INstANtE DILAtADo
Uma metáfora sobre o tempo num espetáculo que 
versa sobre a velocidade. Uma proposta em que 
as leis do tempo como as conhecemos deixam 
de valer. Em cena, cinco bailarinos, de maneira 
autônoma e inexplicável, descobrem uma forma 
de abrir uma cisão no tempo/espaço, resgatando 
e dilatando por breve período um fragmento rele-
vante de suas vidas.

Quando: 5 a 8 e 12 a 15 de abril, 20h00
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Salvador) 
Quanto: R$ 20,00
Contatos: (71) 3240-1507 | (71) 9133-6668 | joaope-
rene@joaoperene.com.br | www.joaoperene.com.br

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coR-
REIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos 
que a companhia percorreu ao longo de 
seus sete anos de existência e seus espetá-
culos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança 
traz espetáculos, performance, desfile e pa-
lestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogam-
boanova.com.br

daniel prudente
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pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que 
a companhia percorreu ao longo de seus sete 
anos de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também às 
17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br

YANtRA – ofIcINAs DE DANÇAs fEmININAs
Com a instrutora Mell Borba, oferece oficinas 
sobre danças femininas ancestrais de várias 
partes do mundo.

Quando: 8, 15, 22 e 29 de abril, 8h00 às 12h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

ABRAcADABRA
Dando asas à imaginação, o espetáculo dá vida aos 
personagens imaginários que permeiam a fantasia 
infantil, através de movimentos coreográficos e ce-
nas com cores e ritmos, possibilitando ao público 
um mergulho na riqueza da cultura, em especial a 
que reflete o universo da criança.

Quando: 8 de abril, 18h00
Onde: Centro de Cultura Olivia Barradas (Valença)
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (75) 8837-4287 | (75) 9104-8638 | masca-
renhasdance@gmail.com

HIp Hop, A ARtE DE REsGAtE
Mostra de break dance, hip hop, grafite e lança-
mento do CD/DVD da Tríplice Hip Hop, com inte-
grantes do PCE e outros grupos de hip hop de Lauro 
de Freitas. Haverá também uma roda de conversa 
sobre a violência nas comunidades periféricas de 
todo o Brasil. O evento comemora os 16 anos do 
Movimento Hip Hop na Bahia e os 10 anos da Posse 
de Conscientização e Expressão (PCE).

Quando: 8 de abril, 14h00 às 21h30
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: Grátis

II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRovI-
sAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

INstANtE DILAtADo
Uma metáfora sobre o tempo num espetáculo que 
versa sobre a velocidade. Uma proposta em que as 
leis do tempo como as conhecemos deixam de va-
ler. Em cena, cinco bailarinos, de maneira autôno-
ma e inexplicável, descobrem uma forma de abrir 
uma cisão no tempo/espaço, resgatando e dilatan-
do por breve período um fragmento relevante de 
suas vidas.

Quando: 5 a 8 e 12 a 15 de abril, 20h00
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Salvador) 
Quanto: R$ 20,00
Contatos: (71) 3240-1507 | (71) 9133-6668 | joaope-
rene@joaoperene.com.br | www.joaoperene.com.br

daniel prudente
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II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRo-
vIsAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

x DA quEstão – ofIcINAs DE DANÇAs popuLA-
REs ANo 3
Mell Borba e professores convidados exploram 
danças populares e cidadania, pretendendo abar-
car a difusão de diversas manifestações da cultura 
nordestina.

Quando: 9 e 11 de abril, 8h00 às 12h00, 16h00 às 
18h00 e 18h00 às 20h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis (inscrições prévias)

daniel prudente
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x DA quEstão – ofIcINAs DE DANÇAs popuLA-
REs ANo 3
Mell Borba e professores convidados exploram 
danças populares e cidadania, pretendendo abar-
car a difusão de diversas manifestações da cultura 
nordestina.

Quando: 9 e 11 de abril, 8h00 às 12h00, 16h00 às 
18h00 e 18h00 às 20h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis (inscrições prévias)

ENsAIo ABERto Do NúcLEo DE INvEstIGAÇão 
coREoGRáfIcA João pERENE
Ensaio aberto da nova montagem do grupo, o espe-
táculo de dança contemporânea “Soco no Vento”, 
que entra em cartaz na cidade a partir de maio.

Quando: 10 e 17 de abril, 14h00 às 17h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

EspEtácuLos DE GRupos ARtístIcos DE co-
muNIDADE 
Rede EnCena Salvador apresenta espetáculos de 
dança realizados por grupos artísticos de suas co-
munidades.

Quando: 10 e 17 de abril, 19h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

daniel prudente
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ApREsENtAÇõEs DE DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com profis-
sionais de diferentes experiências artísticas. A pro-
gramação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 11 de abril, 19h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com

ENsAIo ABERto
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com profis-
sionais de diferentes experiências artísticas. A pro-
gramação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 11 de abril, 15h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com

EssA tEmpEstADE 
Resultado de uma coprodução Brasil-Bélgica, o 
espetáculo é a mais recente montagem do Balé 
Teatro Castro Alves (BTCA). Do coreógrafo cearense 
radicado na Bélgica, Claudio Bernardo, é livremen-
te inspirado na peça “A Tempestade”, considerada 
o último texto de William Shakespeare.

Quando: 11 de abril, 20h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: Grátis

GRupo fARRucos NA vARANDA Do sEsI

Quando: 4, 11, 18 e 25 de abril
Onde: Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho (Salvador)

Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 8644-0970 | (71) 3379-1232 | farru-
cos.flamenco@gmail.com

II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRovI-
sAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

mostRA DE DANÇA ItINERANtE
Exibição de vídeos sobre a linguagem da Dança

Quando: 11 de abril, 10h00; 18 de abril, 15h00; 25 
de abril, 10h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: Grátis

ofIcINA DE DANÇA AfRoBRAsILEIRA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-

fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 11 de abril, 10h30 às 12h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

ofIcINAs DE DANÇA moDERNA E DANÇA coNtEm-
poRâNEA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 11 de abril, 9h00 às 10h30
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em parceria 
com o Núcleo VAGAPARA, programação especial em 
celebração ao Mês da Dança traz espetáculos, per-
formance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 de abril, 
20h00 (aos domingos tem também às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogamboanova.
com.br

x DA quEstão – ofIcINAs DE DANÇAs popuLA-
REs ANo 3
Mell Borba e professores convidados exploram dan-
ças populares e cidadania, pretendendo abarcar a 
difusão de diversas manifestações da cultura nor-
destina.

Quando: 9 e 11 de abril, 8h00 às 12h00, 16h00 às 
18h00 e 18h00 às 20h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis (inscrições prévias)
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As BoRBoLEtAs
A investigação dos limites entre loucura e sani-
dade, da solidão e do encontro é a matéria-prima 
do trabalho. Inspirada no conto de Caio Fernando 
Abreu “Uma História de Borboletas”, a monta-
gem foi construída de forma compartilhada com 
os usuários do Centro de Atenção Psicossocial – 
Caps de Pojuca, onde estreou em março de 2011.

Quando: 5, 12, 19 e 26 de abril, 20h00
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: nucleovagapara@gmail.com | www.nu-
cleovagapara.com.br

II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRo-
vIsAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

INstANtE DILAtADo
Uma metáfora sobre o tempo num espetáculo que 
versa sobre a velocidade. Uma proposta em que 
as leis do tempo como as conhecemos deixam 
de valer. Em cena, cinco bailarinos, de maneira 
autônoma e inexplicável, descobrem uma forma 
de abrir uma cisão no tempo/espaço, resgatando 
e dilatando por breve período um fragmento rele-
vante de suas vidas.

Quando: 5 a 8 e 12 a 15 de abril, 20h00
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Salvador) 
Quanto: R$ 20,00
Contatos: (71) 3240-1507 | (71) 9133-6668 | joao-
perene@joaoperene.com.br | www.joaoperene.
com.br

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

RoDA DE coNvERsA
Trata-se de uma atividade formativa com 
abordagem sobre “História do Balé Clássi-
co”, “A Importância de Isadora Duncan para 
a Dança Contemporânea” e “A Dança Afro na 
Bahia de 1970 aos Dias Atuais”.

Quando: 12 de abril, 17h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas 
(Lauro de Freitas) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e pales-
tras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418  
www.teatrogamboanova.com.br
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coLEtIvo coNstRuÇõEs compARtILHADAs
A conexão entre pessoas e instituições sensibili-
zadas tanto com a criação artística quanto com a 
gestão cultural, no que concerne a ações colabora-
tivas, tem sido um mote do trabalho e garantido a 
heterogeneidade e a sustentabilidade do Coletivo 
Construções Compartilhadas.

Quando: 13 de abril, 14h00 às 17h00
Onde: Foyer do Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 8624-2486 | (71) 8145-3635 | constru-
coescompartilhadas@gmail.com |
www.construcoescompartilhadas.wordpress.com

coNvERsA soBRE cuLtuRA – pRoDuÇão cuLtu-
RAL Em DANÇA
Com coordenação do Coletivo Construções Compar-
tilhadas, pretende discutir a dança para além de 
linguagem artística, como uma área em desenvol-
vimento e expansão cujo contorno se dá a partir da 
criação de políticas culturais que, por sua vez, gera 
mecanismos de fomento e financiamento exigindo 
da atuação profissional competência e capacitação.

Quando: 13 de abril, 14h00 às 17h00
Onde: Foyer do Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

II EmcomtAto – fEstIvAL DE coNtAto ImpRovI-
sAÇão DE sALvADoR 
Segunda edição do evento que, por uma semana, 
recebe pessoas de todo o mundo para praticar e 
pensar sobre arte, movimento, dança e posturas 
sociais.

Quando: 1º a 13 de abril, 8h00 às 18h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 9302-6907 | festivalcissa@gmail.
com | www.hugo-leonardo.com

INstANtE DILAtADo
Uma metáfora sobre o tempo num espetáculo que 
versa sobre a velocidade. Uma proposta em que as 
leis do tempo como as conhecemos deixam de va-
ler. Em cena, cinco bailarinos, de maneira autôno-
ma e inexplicável, descobrem uma forma de abrir 
uma cisão no tempo/espaço, resgatando e dilatan-
do por breve período um fragmento relevante de 
suas vidas.

Quando: 5 a 8 e 12 a 15 de abril, 20h00
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Salvador) 
Quanto: R$ 20,00
Contatos: (71) 3240-1507 | (71) 9133-6668 | joaope-
rene@joaoperene.com.br | www.joaoperene.com.br

LíNGuA
Cia de Dança Bis trata do universo da língua, que, 
na maioria das vezes, oferece-nos várias possibili-
dades para dizer praticamente as mesmas coisas. 

Essas variedades são originadas das diferenças 
de região, de idade, de sexo, de classes ou de 
grupos sociais e da própria evolução histórica da 
língua.

Quando: 13 e 15 de abril, 17h00 e 20h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: R$ 4,00

ofIcINAs DE DANÇA moDERNA E DANÇA AfRo-
BRAsILEIRA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cida-
des, inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 13 de abril, 16h00 às 17h30 e 18h00 às 
19h30; 14 de abril, 10h00 às 19h30
Onde: Centro de Cultura Olivia Barradas (Valença) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em parceria 
com o Núcleo VAGAPARA, programação especial 
em celebração ao Mês da Dança traz espetáculos, 
performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 de 
abril, 20h00 (aos domingos tem também às 
17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogamboano-
va.com.br
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áfRIcA
A força cultural dos povos africanos em plena festa 
de ritmos, a transmissão da cultura dos antepassa-
dos e o retrato do nosso dia-a-dia: através da dança 
afro mesclada com a dança contemporânea, o es-
petáculo desperta os sentimento inerentes ao mo-
vimento corporal e transpõe obstáculos em busca 
da essência de cada ser humano.

Quando: 14 de abril, 20h00
Onde: Centro de Cultura de Porto Seguro (Porto Se-
guro)
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (75) 8837-4287 | (75) 9104-8638 | masca-
renhasdance@gmail.com

ApREsENtAÇõEs DE DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 14 de abril, 19h30
Onde: Centro de Cultura Olivia Barradas (Valença) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

cINEDANÇA
Mostra de vídeos sobre dança, com curadoria de 
João Perene e Hugo Leonardo, inclui obras coreo-
gráficas de grandes nomes da dança contempo-
rânea mundial, como Pina Bausch, Edouard Lock, 
Carolyn Carlson, Willian Forsythe, dentre outros.

Quando: 7, 14, 21 e 28 de abril, 15h00 às 17h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

INstANtE DILAtADo
Uma metáfora sobre o tempo num espetáculo que 
versa sobre a velocidade. Uma proposta em que as 
leis do tempo como as conhecemos deixam de va-
ler. Em cena, cinco bailarinos, de maneira autôno-
ma e inexplicável, descobrem uma forma de abrir 
uma cisão no tempo/espaço, resgatando e dilatan-
do por breve período um fragmento relevante de 
suas vidas.

Quando: 5 a 8 e 12 a 15 de abril, 20h00
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Salvador) 
Quanto: R$ 20,00
Contatos: (71) 3240-1507 | (71) 9133-6668 | joaope-
rene@joaoperene.com.br | www.joaoperene.com.br

ofIcINAs DE DANÇA moDERNA E DANÇA 
AfRoBRAsILEIRA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto 
de ações em celebração ao Mês da Dança, 
com profissionais de diferentes experiências 
artísticas. A programação, que se espalha por 
diversas cidades, inclui ações formativas e 
apresentações.

Quando: 13 de abril, 16h00 às 17h30 e 18h00 
às 19h30; 14 de abril, 10h00 às 19h30
Onde: Centro de Cultura Olivia Barradas (Valença) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.word-
press.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que 
a companhia percorreu ao longo de seus sete 
anos de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 de abril, 
20h00 (aos domingos tem também às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br

daniel prudente
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BRINcADEIRA DE cRIANÇA
Resultado de uma investigação corporal das ações 
do corpo quando brinca, além de possibilitar a 
valorização e visibilidade das brincadeiras, como 
pertencentes à cultura popular brasileira.

Quando: 15 e 22 de abril, 15h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador)
Quanto: R$ 3,00
Contatos: (71) 9174-8211 | (71) 8828-5899

fusuê
Faz reflexão sobre as formas comportamentais dos 
homens e das mulheres da Bahia, que possuem no 
seu sangue uma forte ligação com o povo africano. 
Fusuê não significa apenas confusão, mas, perante 
a concepção do coreógrafo, passou a ser também 
uma forma de demonstrar, através do palavreado 
típico da Bahia, a mistura das linguagens, arquéti-
pos e culturas da África.

Quando: 7 e 15 de abril, 20h00
Onde: Centro de Cultura Olivia Barradas (Valença)
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (75) 8837-4287 | (75) 9104-8638 | masca-
renhasdance@gmail.com

INstANtE DILAtADo
Uma metáfora sobre o tempo num espetáculo que 
versa sobre a velocidade. Uma proposta em que 
as leis do tempo como as conhecemos deixam de 
valer. Em cena, cinco bailarinos, de maneira au-
tônoma e inexplicável, descobrem uma forma de 
abrir uma cisão no tempo/espaço, resgatando e di-
latando por breve período um fragmento relevante 
de suas vidas.

Quando: 5 a 8 e 12 a 15 de abril, 20h00
Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves (Salvador) 
Quanto: R$ 20,00
Contatos: (71) 3240-1507 | (71) 9133-6668 | joao-
perene@joaoperene.com.br | www.joaoperene.
com.br

LíNGuA
Cia de Dança Bis trata do universo da língua, que, 
na maioria das vezes, oferece-nos várias possibili-
dades para dizer praticamente as mesmas coisas. 
Essas variedades são originadas das diferenças de 
região, de idade, de sexo, de classes ou de grupos 
sociais e da própria evolução histórica da língua.

Quando: 13 e 15 de abril, 17h00 e 20h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: R$ 4,00

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que 
a companhia percorreu ao longo de seus sete 
anos de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br

YANtRA – ofIcINAs DE DANÇAs fEmININAs
Com a instrutora Mell Borba, oferece oficinas 
sobre danças femininas ancestrais de várias 
partes do mundo.

Quando: 8, 15, 22 e 29 de abril, 8h00 às 12h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

tiago lima
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pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

REsIDêNcIA ARtístIcA – ALpENDRE
Trajetos da palavra ao movimento, a partir da 
experiência de escuta, seja no diálogo entre 
participantes, seja na escuta do próprio corpo, 
cultivando alternâncias de atitude. Arte como 
convívio.

Quando: 16 a 19 de abril, 10h00 às 13h00
Onde: Sala de ensaio do Espaço Xisto Bahia 
(Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 8624-2486 | (71) 8145-3635 | cons-
trucoescompartilhadas@gmail.com |
www.construcoescompartilhadas.wordpress.com

daniel prudente
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DA poNtA DA LíNGuA à poNtA Do pé
Transformados em atores, os bailarinos valem-se de 
gírias, temas e dúvidas tipicamente adolescentes 
para contar a história de Zé, um garoto que gosta 
de rap, skate e pouco conhece da dança. Com a aju-
da de uma professora, ele passeia pela história da 
dança no Ocidente, desde a pré-história, passando 
pelos rituais religiosos da antiguidade e salões da 
nobreza europeia, até chegar aos palcos contempo-
râneos. 

Quando: 17 a 19 e 24 a 26 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

ENsAIo ABERto Do NúcLEo DE INvEstIGAÇão 
coREoGRáfIcA João pERENE
Ensaio aberto da nova montagem do grupo, o espe-
táculo de dança contemporânea “Soco no Vento”, 
que entra em cartaz na cidade a partir de maio.

Quando: 10 e 17 de abril, 14h00 às 17h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

EspEtácuLos DE GRupos ARtístIcos DE comu-
NIDADE 
Rede EnCena Salvador apresenta espetáculos de 
dança realizados por grupos artísticos de suas co-
munidades.

Quando: 10 e 17 de abril, 19h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

mostRA coREoGRáfIcA NoItE DAs EstRELAs
Ebateca Vilas do Atlântico faz mostra de balé clássi-
co, sapateado e jazz dance.

Quando: 17 de abril, 19h30
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: R$ 2,00 + 1kg de alimento

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos de 
existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

REsIDêNcIA ARtístIcA – ALpENDRE
Trajetos da palavra ao movimento, a partir da 
experiência de escuta, seja no diálogo entre 
participantes, seja na escuta do próprio cor-
po, cultivando alternâncias de atitude. Arte 
como convívio.

Quando: 16 a 19 de abril, 10h00 às 13h00
Onde: Sala de ensaio do Espaço Xisto Bahia 
(Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 8624-2486 | (71) 8145-3635 | 
construcoescompartilhadas@gmail.com | 
www.construcoescompartilhadas.wordpress.com
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ApREsENtAÇõEs DE DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 18 e 19 de abril, 20h00
Onde: Teatro SESC SENAC Pelourinho (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

DA poNtA DA LíNGuA à poNtA Do pé
Transformados em atores, os bailarinos valem-se de 
gírias, temas e dúvidas tipicamente adolescentes 
para contar a história de Zé, um garoto que gosta de 
rap, skate e pouco conhece da dança. Com a ajuda 
de uma professora, ele passeia pela história da dan-
ça no Ocidente, desde a pré-história, passando pelos 
rituais religiosos da antiguidade e salões da nobreza 
europeia, até chegar aos palcos contemporâneos. 

Quando: 17 a 19 e 24 a 26 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

GRupo fARRucos NA vARANDA Do sEsI

Quando: 4, 11, 18 e 25 de abril
Onde: Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho (Salvador)
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 8644-0970 | (71) 3379-1232 | farrucos.
flamenco@gmail.com

mostRA DE BREAk DANcE
Mostra de break dance pelo Grupo Revolução Hip 
Hop, do Parque São Paulo (Itinga), e do rapper Car-
los Vittal, de Portão.

Quando: 18 de abril, 19h30
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: R$ 2,00

mostRA DE DANÇA ItINERANtE
Exibição de vídeos sobre a linguagem da Dança

Quando: 11 de abril, 10h00; 18 de abril, 15h00; 25 
de abril, 10h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: Grátis

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

REsIDêNcIA ARtístIcA – ALpENDRE
Trajetos da palavra ao movimento, a partir da 
experiência de escuta, seja no diálogo entre 
participantes, seja na escuta do próprio cor-
po, cultivando alternâncias de atitude. Arte 
como convívio.

Quando: 16 a 19 de abril, 10h00 às 13h00
Onde: Sala de ensaio do Espaço Xisto Bahia 
(Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 8624-2486 | (71) 8145-3635 | 
construcoescompartilhadas@gmail.com | 
www.construcoescompartilhadas.wordpress.com

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 de abril, 
20h00 (aos domingos tem também às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br
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ApREsENtAÇõEs DE DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com 
profissionais de diferentes experiências artísticas. 
A programação, que se espalha por diversas cida-
des, inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 18 e 19 de abril, 20h00
Onde: Teatro SESC SENAC Pelourinho (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

As BoRBoLEtAs
A investigação dos limites entre loucura e sani-
dade, da solidão e do encontro é a matéria-prima 
do trabalho. Inspirada no conto de Caio Fernando 
Abreu “Uma História de Borboletas”, a montagem 
foi construída de forma compartilhada com os 
usuários do Centro de Atenção Psicossocial – Caps 
de Pojuca, onde estreou em março de 2011.

Quando: 5, 12, 19 e 26 de abril, 20h00
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: nucleovagapara@gmail.com | www.
nucleovagapara.com.br

DA poNtA DA LíNGuA à poNtA Do pé
Transformados em atores, os bailarinos valem-se 
de gírias, temas e dúvidas tipicamente adolescen-
tes para contar a história de Zé, um garoto que 
gosta de rap, skate e pouco conhece da dança. 
Com a ajuda de uma professora, ele passeia pela 
história da dança no Ocidente, desde a pré-histó-
ria, passando pelos rituais religiosos da antiguida-
de e salões da nobreza europeia, até chegar aos 
palcos contemporâneos. 

Quando: 17 a 19 e 24 a 26 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

Estão voLtANDo As fLoREs
Através da expressão do corpo e da música, 
espetáculo rememora o período áureo do rádio, 
décadas de 1940 e 50, evocando as chamadas 
“Rainhas do Rádio”, Emilinha Borba, Marlene, as 
irmãs Linda e Dircinha Batistas, Dalva de Oliveira, 
Ângela Maria e outras.

Quando: 19 de abril, 15h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: R$ 10,00

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

REsIDêNcIA ARtístIcA – ALpENDRE
Trajetos da palavra ao movimento, a partir da 
experiência de escuta, seja no diálogo entre 
participantes, seja na escuta do próprio 
corpo, cultivando alternâncias de atitude. 
Arte como convívio.

Quando: 16 a 19 de abril, 10h00 às 13h00
Onde: Sala de ensaio do Espaço Xisto Bahia 
(Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 8624-2486 | (71) 8145-3635 | 
construcoescompartilhadas@gmail.com | 
www.construcoescompartilhadas.wordpress.com

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em 
parceria com o Núcleo VAGAPARA, progra-
mação especial em celebração ao Mês da 
Dança traz espetáculos, performance, desfile 
e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogam-
boanova.com.br
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comBo
O projeto COMBO, do Dimenti, coloca em relação 
quatro trabalhos coreográficos de quatro criadores 
brasileiros: “Agora se mostra o que não está aqui” 
(Neto Machado), “Single” (Leo França), “Edital” (Fá-
bio Osório Monteiro) e “Souvenir” (Jorge Alencar).

Quando: 20 de abril, 19h00 e 20h00; 21 de abril, 
17h00 e 20h00
Onde: Centro de Cultura Lindinalva Cabral (Paulo 
Afonso) 
Quanto: Valores variam entre grátis e R$ 10,00
Contatos: (71) 3336-6331 | (71) 8711-5304 | conta-
to@dimenti.com.br | www.dimenti.com.br

III ENcoNtRo DE INtERAÇão Em DANÇA
Festival que acontece anualmente na cidade de Va-
lença. Considerado como um evento democrático 
de ampla participação popular, incentiva a prática 
da dança como expressão artística e contribui para 
a difusão cultural, com apresentações e oficinas.

Quando: 20 a 22 de abril
Onde: Centro de Cultura Olívia Barradas (Valença) 
Quanto: R$ 4,00
Contatos: (71) 3336-6331 | (71) 8711-5304 | conta-
to@dimenti.com.br | www.dimenti.com.br

ofIcINAs DE DANÇA moDERNA, DANÇA AfRoBRA-
sILEIRA E DANÇA coNtEmpoRâNEA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 20 de abril, 16h00 às 17h30 e 18h00 às 
19h30; 21 de abril, 14h00 às 15h30
Onde: Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br

tiago lima
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ApREsENtAÇõEs DE DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cida-
des, inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 21 de abril, 19h30
Onde: Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com

AREIA
Espetáculo do Balé Jovem de Salvador que toma 
como fonte inspiradora a natureza que envolve 
sua cidade: o litoral soteropolitano e sua inesgo-
tável capacidade de inspirar poesia em músicos, 
poetas e artistas da terra. A poesia através dos mo-
vimentos dos corpos de seu elenco vem no ritmo 
das músicas de Gil Vicente Tavares.

Quando: 21 de abril, 20h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: R$ 4,00

AtIvIDADE cêNIcA com o GRupo DE DANÇA 7 
pEcADos
Quando: 21 de abril, 17h00
Onde: Clube Social Lajedense (Lajedo do Tabocal) 
Quanto: Grátis
Contatos: (73) 8824-0433 | tbtiagobarros@r7.com

cINEDANÇA
Mostra de vídeos sobre dança, com curadoria de 
João Perene e Hugo Leonardo, inclui obras coreo-
gráficas de grandes nomes da dança contempo-
rânea mundial, como Pina Bausch, Edouard Lock, 
Carolyn Carlson, Willian Forsythe, dentre outros.

Quando: 7, 14, 21 e 28 de abril, 15h00 às 17h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

comBo
O projeto COMBO, do Dimenti, coloca em relação 
quatro trabalhos coreográficos de quatro criadores 
brasileiros: “Agora se mostra o que não está aqui” 
(Neto Machado), “Single” (Leo França), “Edital” (Fá-
bio Osório Monteiro) e “Souvenir” (Jorge Alencar).

Quando: 20 de abril, 19h00 e 20h00; 21 de abril, 
17h00 e 20h00
Onde: Centro de Cultura Lindinalva Cabral (Paulo 
Afonso) 
Quanto: Valores variam entre grátis e R$ 10,00
Contatos: (71) 3336-6331 | (71) 8711-5304 | conta-
to@dimenti.com.br | www.dimenti.com.br

DIáLoGos: vIDEoDANÇA com RoBERto BAsíLIo
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cida-
des, inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 21 de abril, 16h00 às 18h00
Onde: Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 
III ENcoNtRo DE INtERAÇão Em DANÇA
Festival que acontece anualmente na cidade de 
Valença. Considerado como um evento democrá-
tico de ampla participação popular, incentiva a 
prática da dança como expressão artística e con-
tribui para a difusão cultural, com apresentações 
e oficinas.

Quando: 20 a 22 de abril
Onde: Centro de Cultura Olívia Barradas (Valença) 
Quanto: R$ 4,00
Contatos: (71) 3336-6331 | (71) 8711-5304 | conta-
to@dimenti.com.br | www.dimenti.com.br

LABIRINto uRBANo
Criado e desenvolvido através da Zecora Ura, uma 
rede de artistas internacionais com bases em Lon-
dres e no Rio de Janeiro, o projeto se utiliza de troca 
de pesquisas para ser espaço de ampla capacidade 
de adaptação e sobreposição de conteúdos e temas.

Quando: 21, 22, 28 e 29 de abril, 13h00 às 19h00
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

ofIcINAs DE DANÇA moDERNA, DANÇA AfRoBRA-
sILEIRA E DANÇA coNtEmpoRâNEA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 20 de abril, 16h00 às 17h30 e 18h00 às 
19h30; 21 de abril, 14h00 às 15h30
Onde: Centro de Cultura João Gilberto (Juazeiro) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em parceria 
com o Núcleo VAGAPARA, programação especial em 
celebração ao Mês da Dança traz espetáculos, per-
formance, desfile e palestras.
Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 de abril, 
20h00 (aos domingos tem também às 17h00) 

Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogamboanova.
com.br

WoRksHop Em DANÇA
Quando: 21 de abril, 9h30 às 11h00 (Gleba C), 
13h00 às 14h30 (Piaçaveira) e 15h30 às 17h00 (Alto 
da Cruz)
Onde: Associações dos bairros Gleba C, Piaçaveira 
e Alto da Cruz (Camaçari)
Quanto: R$ 5,00 (grátis para crianças menores de 
12 anos e idosos)
Contatos: (71) 9110-8203 | dany_andrade79@hot-
mail.com
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Espetáculo do Balé Teatro Castro Alves.

Quando: 22 de abril, 16h00
Onde: Espaço Cultural Alagados (Salvador)
Quanto: Grátis

BRINcADEIRA DE cRIANÇA
Resultado de uma investigação corporal das ações 
do corpo quando brinca, além de possibilitar a va-
lorização e visibilidade das brincadeiras, como per-
tencentes à cultura popular brasileira.

Quando: 15 e 22 de abril, 15h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador)
Quanto: R$ 3,00
Contatos: (71) 9174-8211 | (71) 8828-5899

III ENcoNtRo DE INtERAÇão Em DANÇA
Festival que acontece anualmente na cidade de Va-
lença. Considerado como um evento democrático de 
ampla participação popular, incentiva a prática da 
dança como expressão artística e contribui para a 
difusão cultural, com apresentações e oficinas.

Quando: 20 a 22 de abril
Onde: Centro de Cultura Olívia Barradas (Valença) 
Quanto: R$ 4,00
Contatos: (71) 3336-6331 | (71) 8711-5304 | contato@
dimenti.com.br | www.dimenti.com.br

JuNtos E mIstuRADos 
Da Cia. de Dança e Teatro Geração K, espetáculo traz 
no enredo uma história de encontros de diversas 
modalidades de danças, propondo uma fusão de 
ideias que darão lugar às novas formas.

Quando: 22 de abril, 17h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: R$ 4,00

LABIRINto uRBANo
Criado e desenvolvido através da Zecora Ura, uma 
rede de artistas internacionais com bases em Lon-
dres e no Rio de Janeiro, o projeto se utiliza de troca 
de pesquisas para ser espaço de ampla capacidade 
de adaptação e sobreposição de conteúdos e temas.

Quando: 21, 22, 28 e 29 de abril, 13h00 às 19h00
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos de 
existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança 
traz espetáculos, performance, desfile e pa-
lestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogam-
boanova.com.br

YANtRA – ofIcINAs DE DANÇAs fEmININAs
Com a instrutora Mell Borba, oferece oficinas 
sobre danças femininas ancestrais de várias 
partes do mundo.

Quando: 8, 15, 22 e 29 de abril, 8h00 às 
12h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

tiago lima
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pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

daniel prudente
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DA poNtA DA LíNGuA à poNtA Do pé
Transformados em atores, os bailarinos valem-
-se de gírias, temas e dúvidas tipicamente ado-
lescentes para contar a história de Zé, um garo-
to que gosta de rap, skate e pouco conhece da 
dança. Com a ajuda de uma professora, ele pas-
seia pela história da dança no Ocidente, desde 
a pré-história, passando pelos rituais religiosos 
da antiguidade e salões da nobreza europeia, até 
chegar aos palcos contemporâneos. 

Quando: 17 a 19 e 24 a 26 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

Eu vou DANÇANDo coNtRA A vIoLêNcIA 

Quando: 24 de abril, 17h00
Onde: Espaço Cultural Alagados (Salvador)
Quanto: Grátis

mEtAfísIcA
Solo de Líria Morays.

Quando: 24 a 26 de abril, 20h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 8624-2486 | (71) 8145-3635 | cons-
trucoescompartilhadas@gmail.com |
www.construcoescompartilhadas.wordpress.com

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

tiago lima
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copéLIA
Balé Adalgisa Rolim encena este que é considerado 
um dos balés cômicos e românticos mais conheci-
dos em todo mundo. Numa aldeia da Cracóvia, uma 
bela moça, Copélia, chama a atenção do jovem 
Franz, que se apaixona por ela. Mal sabe ele que a 
moça não passa de uma boneca.

Quando: 25 e 26 de abril, 19h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: 1kg de alimento

DA poNtA DA LíNGuA à poNtA Do pé
Transformados em atores, os bailarinos valem-se de 
gírias, temas e dúvidas tipicamente adolescentes 
para contar a história de Zé, um garoto que gosta de 
rap, skate e pouco conhece da dança. Com a ajuda 
de uma professora, ele passeia pela história da dan-
ça no Ocidente, desde a pré-história, passando pelos 
rituais religiosos da antiguidade e salões da nobreza 
europeia, até chegar aos palcos contemporâneos.

Quando: 17 a 19 e 24 a 26 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

GRupo fARRucos NA vARANDA Do sEsI

Quando: 4, 11, 18 e 25 de abril
Onde: Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho (Salvador)
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 8644-0970 | (71) 3379-1232 | farrucos.
flamenco@gmail.com

mEtAfísIcA
Solo de Líria Morays.

Quando: 24 a 26 de abril, 20h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 8624-2486 | (71) 8145-3635 | constru-
coescompartilhadas@gmail.com | 
www.construcoescompartilhadas.wordpress.com

mostRA DE DANÇA ItINERANtE
Exibição de vídeos sobre a linguagem da Dança

Quando: 11 de abril, 10h00; 18 de abril, 15h00; 25 
de abril, 10h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: Grátis

ofIcINAs DE DANÇA moDERNA E DANÇA coNtEm-
poRâNEA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 25 de abril, 19h00 às 20h00 e 20h00 
às 21h00
Onde: Cidade do Saber (Camaçari) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.word-
press.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que 
a companhia percorreu ao longo de seus sete 
anos de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

pLAtAfoRmA DE tALENtos DA DANÇA 
Realizada pelo Fórum de Arte e Cultura do Su-
búrbio e Centro Cultural Plataforma.

Quando: 25 de abril, 14h00 às 18h00
Onde: Centro Cultural Plataforma (Salvador)
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br

vII WoRksHop ApLAusos à DANÇA
Promovido pelo Grupo de Dança Minos, conta 
oficinas e mostra didática.

Quando: Oficinas: 25 a 28 de abril; Mostra di-
dática: 29 de abril
Onde: Centro de Cultura Adonias Filho (Itabuna) 
Quanto: R$ 3,00
Contatos: (73) 8846-2936 | (71) 9278-8442  
raidanca@ig.com.br | betobasilio@gmail.com



(q
u

I)26

As BoRBoLEtAs
A investigação dos limites entre loucura e sanidade, 
da solidão e do encontro é a matéria-prima do tra-
balho. Inspirada no conto de Caio Fernando Abreu 
“Uma História de Borboletas”, a montagem foi cons-
truída de forma compartilhada com os usuários do 
Centro de Atenção Psicossocial – Caps de Pojuca, 
onde estreou em março de 2011.

Quando: 5, 12, 19 e 26 de abril, 20h00
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: nucleovagapara@gmail.com | www.nu-
cleovagapara.com.br

copéLIA
Balé Adalgisa Rolim encena este que é considerado 
um dos balés cômicos e românticos mais conheci-
dos em todo mundo. Numa aldeia da Cracóvia, uma 
bela moça, Copélia, chama a atenção do jovem 
Franz, que se apaixona por ela. Mal sabe ele que a 
moça não passa de uma boneca.

Quando: 25 e 26 de abril, 19h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: 1kg de alimento

DA poNtA DA LíNGuA à poNtA Do pé
Transformados em atores, os bailarinos valem-se de 
gírias, temas e dúvidas tipicamente adolescentes 
para contar a história de Zé, um garoto que gosta de 
rap, skate e pouco conhece da dança. Com a ajuda 
de uma professora, ele passeia pela história da dan-
ça no Ocidente, desde a pré-história, passando pelos 
rituais religiosos da antiguidade e salões da nobreza 
europeia, até chegar aos palcos contemporâneos. 

Quando: 17 a 19 e 24 a 26 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

DIáLoGos: EDItAIs E fomENto pARA A DANÇA, 
com ALExANDRE moLINA (DIREtoR DE ARtEs DA 
fuNcEB)
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de ações 
em celebração ao Mês da Dança, com profissionais 
de diferentes experiências artísticas. A programa-
ção, que se espalha por diversas cidades, inclui 
ações formativas e apresentações.

Quando: 26 de abril, 20h00 às 21h00
Onde: Cidade do Saber (Camaçari) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

mEtAfísIcA
Solo de Líria Morays.

Quando: 24 a 26 de abril, 20h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
Contatos: (71) 8624-2486 | (71) 8145-3635 | constru-

coescompartilhadas@gmail.com | 
www.construcoescompartilhadas.word-
press.com

ofIcINA DE DANÇA AfRoBRAsILEIRA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto 
de ações em celebração ao Mês da Dança, 
com profissionais de diferentes experiências 
artísticas. A programação, que se espalha 
por diversas cidades, inclui ações formativas 
e apresentações.

Quando: 26 de abril, 19h00 às 20h00
Onde: Cidade do Saber (Camaçari) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.word-
press.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que 
a companhia percorreu ao longo de seus sete 
anos de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogam-
boanova.com.br

vII WoRksHop ApLAusos à DANÇA
Promovido pelo Grupo de Dança Minos, con-
ta oficinas e mostra didática.

Quando: Oficinas: 25 a 28 de abril; Mostra 
didática: 29 de abril
Onde: Centro de Cultura Adonias Filho (Itabuna) 
Quanto: R$ 3,00
Contatos: (73) 8846-2936 | (71) 9278-8442 / 
raidanca@ig.com.br | betobasilio@gmail.com
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comBo
O projeto COMBO, do Dimenti, coloca em relação 
quatro trabalhos coreográficos de quatro criadores 
brasileiros: “Agora se mostra o que não está aqui” 
(Neto Machado), “Single” (Leo França), “Edital” (Fá-
bio Osório Monteiro) e “Souvenir” (Jorge Alencar).

Quando: 27 de abril, 19h00 e 20h00; 28 de abril, 
17h00 e 20h00
Onde: Centro de Cultura Dannemann (Cachoeira) 
Quanto: Valores variam entre grátis e R$ 10,00
Contatos: (71) 3336-6331 | (71) 8711-5304 | contato@
dimenti.com.br | www.dimenti.com.br

mostRA coREoGRáfIcA 2
Com a participação de alunos do Balé Adalgisa Ro-
lim, em repertório de balé clássico, sapateado, jazz 
e dance.

Quando: 27 de abril, 19h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: 1kg de alimento

ofIcINAs DE DANÇA moDERNA E DANÇA coNtEm-
poRâNEA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 27 de abril, 15h30 às 17h00 e 17h30 às 19h00
Onde: SEST SENAT (Feira de Santana) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos de 
existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em parceria 
com o Núcleo VAGAPARA, programação especial em 
celebração ao Mês da Dança traz espetáculos, per-
formance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 de abril, 
20h00 (aos domingos tem também às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogamboanova.
com.br

vII WoRksHop ApLAusos à DANÇA
Promovido pelo Grupo de Dança Minos, conta 
oficinas e mostra didática.

Quando: Oficinas: 25 a 28 de abril; Mostra di-
dática: 29 de abril
Onde: Centro de Cultura Adonias Filho (Itabuna) 
Quanto: R$ 3,00
Contatos: (73) 8846-2936 | (71) 9278-8442 | 
raidanca@ig.com.br | betobasilio@gmail.com
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ApREsENtAÇõEs DE DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 28 de abril, 19h00
Onde: SEST SENAT (Feira de Santana) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com 

cINEDANÇA
Mostra de vídeos sobre dança, com curadoria de 
João Perene e Hugo Leonardo, inclui obras coreográ-
ficas de grandes nomes da dança contemporânea 
mundial, como Pina Bausch, Edouard Lock, Carolyn 
Carlson, Willian Forsythe, dentre outros.

Quando: 7, 14, 21 e 28 de abril, 15h00 às 17h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis

comBo
O projeto COMBO, do Dimenti, coloca em relação 
quatro trabalhos coreográficos de quatro criadores 
brasileiros: “Agora se mostra o que não está aqui” 
(Neto Machado), “Single” (Leo França), “Edital” (Fá-
bio Osório Monteiro) e “Souvenir” (Jorge Alencar).

Quando: 27 de abril, 19h00 e 20h00; 28 de abril, 
17h00 e 20h00
Onde: Centro de Cultura Dannemann (Cachoeira) 
Quanto: Valores variam entre grátis e R$ 10,00
Contatos: (71) 3336-6331 | (71) 8711-5304 | contato@
dimenti.com.br | www.dimenti.com.br

LABIRINto uRBANo
Criado e desenvolvido através da Zecora Ura, uma 
rede de artistas internacionais com bases em Lon-
dres e no Rio de Janeiro, o projeto se utiliza de troca 
de pesquisas para ser espaço de ampla capacidade 
de adaptação e sobreposição de conteúdos e temas.

Quando: 21, 22, 28 e 29 de abril, 13h00 às 19h00
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

NoItE DAs DANÇAs áRABEs – I BAHIA BELLY DANcE 
fEstIvAL 
Mostra basicamente de dança do ventre. Das 14 às 
17 horas, concurso com a participação de cerca de 
20 bailarinas. Das 18 às 22 horas, show de gala, com 
a participação de 18 bailarinas e bailarinos e a ban-
da Som de Porteira. 

Quando: 28 de abril, 14h00 às 17h00 e 18h00 às 22h00
Onde: Centro de Cultura de Lauro de Freitas (Lauro 
de Freitas) 
Quanto: R$ 10,00

ofIcINAs DE pILAtEs soLo E DANÇA AfRo-
BRAsILEIRA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto 
de ações em celebração ao Mês da Dança, 
com profissionais de diferentes experiências 
artísticas. A programação, que se espalha 
por diversas cidades, inclui ações formativas 
e apresentações.

Quando: 28 de abril, 14h00 às 15h30
Onde: SEST SENAT (Feira de Santana) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.word-
press.com 

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que 
a companhia percorreu ao longo de seus sete 
anos de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br

vII WoRksHop ApLAusos à DANÇA
Promovido pelo Grupo de Dança Minos, conta 
oficinas e mostra didática.

Quando: Oficinas: 25 a 28 de abril; Mostra 
didática: 29 de abril
Onde: Centro de Cultura Adonias Filho (Itabuna) 
Quanto: R$ 3,00
Contatos: (73) 8846-2936 | (71) 9278-8442 | 
raidanca@ig.com.br | betobasilio@gmail.com
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ApREsENtAÇõEs DE DANÇA
Parte do “AbriU Dança na Bahia!”, conjunto de 
ações em celebração ao Mês da Dança, com pro-
fissionais de diferentes experiências artísticas. A 
programação, que se espalha por diversas cidades, 
inclui ações formativas e apresentações.

Quando: 29 de abril, 17h00
Onde: Cidade do Saber (Camaçari) 
Quanto: Grátis
Contatos: www.abriudancanabahia.wordpress.com

ENcoNtRo fEstIvo
Briga de Vira-latas (Rappers), mutirão de grafite, 
espaço interativo e baile com DJ estão no evento, 
que envolve os diversos artistas, grupos, técnicos 
e demais profissionais participantes das progra-
mações do Mês da Dança dos espaços culturais 
da SecultBA, bem como o público que apresentar 
comprovante de que participou de pelo menos uma 
atividade nesses espaços.

Quando: 29 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

JoRNADA DE DANÇA DA BAHIA
Criada em 2005, é um encontro para discutir dança 
e educação, promovido pela Escola Contemporâ-
nea de Dança com coordenação de Fátima Suarez. 
Busca favorecer o intercâmbio artístico e a reflexão 
sobre o ensino da dança contemporânea. Inclui 
workshop com Lori Belilove.

Quando: 29 de abril a 3 de maio
Onde: Teatro Castro Alves – Piso C (Salvador) 
Quanto: Valores variados
Contatos: (71) 9979-9325 | (71) 8711-5304 | escola-
contemporanea@ig.com.br

LABIRINto uRBANo
Criado e desenvolvido através da Zecora Ura, uma 
rede de artistas internacionais com bases em Lon-
dres e no Rio de Janeiro, o projeto se utiliza de troca 
de pesquisas para ser espaço de ampla capacida-
de de adaptação e sobreposição de conteúdos e 
temas.

Quando: 21, 22, 28 e 29 de abril, 13h00 às 19h00
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis

v ABRIL o coRpo
Realizada pelo Teatro Gamboa Nova em par-
ceria com o Núcleo VAGAPARA, programação 
especial em celebração ao Mês da Dança traz 
espetáculos, performance, desfile e palestras.

Quando: 1º, 4 a 8, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 29 
de abril, 20h00 (aos domingos tem também 
às 17h00) 
Onde: Teatro Gamboa Nova (Salvador) 
Quanto: R$ 10,00
Contatos: (71) 3329-2418 | www.teatrogambo-
anova.com.br

vII WoRksHop ApLAusos à DANÇA
Promovido pelo Grupo de Dança Minos, conta 
oficinas e mostra didática.

Quando: Oficinas: 25 a 28 de abril; Mostra di-
dática: 29 de abril
Onde: Centro de Cultura Adonias Filho (Itabuna) 
Quanto: R$ 3,00
Contatos: (73) 8846-2936 | (71) 9278-8442 | 
raidanca@ig.com.br | betobasilio@gmail.com

YANtRA – ofIcINAs DE DANÇAs fEmININAs
Com a instrutora Mell Borba, oferece oficinas 
sobre danças femininas ancestrais de várias 
partes do mundo.

Quando: 8, 15, 22 e 29 de abril, 8h00 às 12h00
Onde: Espaço Xisto Bahia (Salvador) 
Quanto: Grátis
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JoRNADA DE DANÇA DA BAHIA
Criada em 2005, é um encontro para discutir dan-
ça e educação, promovido pela Escola Contempo-
rânea de Dança com coordenação de Fátima Su-
arez. Busca favorecer o intercâmbio artístico e a 
reflexão sobre o ensino da dança contemporânea. 
Inclui workshop com Lori Belilove.

Quando: 29 de abril a 3 de maio
Onde: Teatro Castro Alves – Piso C (Salvador) 
Quanto: Valores variados
Contatos: (71) 9979-9325 | (71) 8711-5304 | escola-
contemporanea@ig.com.br

pAssos DA cIA. DE DANÇA RoBsoN coRREIA
Exposição fotográfica mostra os caminhos que a 
companhia percorreu ao longo de seus sete anos 
de existência e seus espetáculos criados. 

Quando: 1º a 30 de abril
Onde: Cine-Teatro Solar Boa Vista (Salvador) 
Quanto: Grátis
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