
Universo da dança toma conta das
próximas noites do festival
26 de junho de 2013
CORO DO TEATRO NACIONAL DE SÃO CARLOS INTERPRETA ALGUNS DOS MELHORES MUSICAIS DE
SEMPRE NO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA E SECÇÃO DANÇA DO FESTIVAL APRESENTA-SE EM FORÇA

O universo da dança vai tomar conta das próximas noite do Cistermúsica – Festival de Música de Alcobaça,

não só no seio da secção Júnior e Famílias que integra esta temática nalguns dos seus espetáculos, mas

também através da secção Dança que durante esta semana se apresenta em força com o essencial da sua

programação e onde se destacam várias estreias absolutas.

Comecemos então pela secção Júnior e Famílias que dia 28 de junho, sexta-feira, pelas 21h00, leva o Coro do

Teatro Nacional de São Carlos à Sala do Capítulo no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça para interpretar

alguns dos melhores “Musicais” de sempre, concerto onde poderemos ouvir temas de produções míticas

como “West Side Story – Amor sem Barreiras” de Leonard Bernstein, “Moon River” de Henry Mancini (do

filme “Boneca de Luxo” celebrizado pela atriz Audrey Hepburn), “Cabaret” e “New York, New York” de

John Kander ou “Somewhere over the Rainbow” de Harold Arlen (“O Feiticeiro de Oz” com Judy Garland).

Também no dia 3 de julho, quarta-feira, o Centro Cultural Gonçalves Sapinho na Benedita, acolhe pelas

14h00, o espetáculo de música e dança “A Borboleta Julieta”, especialmente dirigido a crianças dos 3 aos 5

anos com vozes e direção musical de Maria João Costa e Ana Carlota Silveiro (entrada a € 3).

Já no dia 29 de junho, sábado, pelas 21h30, o Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro (CTA) recebe

“Trigrama”, Espetáculo de Final de Ano da Academia de Dança de Alcobaça, integrado na secção Dança e

que conta com a participação de  alunos do Curso Básico e a apresentação de várias coreografias em estreia.

Mais estreias absolutas são o que teremos ainda nos espetáculos seguintes: dia 3 de julho, quarta-feira, às

22h00, “Vénus v/s Marte” leva ao palco do Claustro D. Afonso VI no Mosteiro de Alcobaça coreografias de

Alia Kache (EUA) e Vítor Viegas (Portugal) e à mesma hora, no dia 5 de julho, sexta-feira, o CTA assiste a



“(In)constância” com coreografias de Daniel Cardoso (“Impulsos e Desejos”) e de Luís Sousa e Rita Abreu

(“Missa(o)”), evento que encerrará a programação de dança na atual edição do festival.

Os nossos sinceros cumprimentos,
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