Citemor
aberto a todos

obrigatório

O melhor do cinema
mudo em Leiria

DR

O Citemor - 33º festival de Montemor-o-Velho decorre de 28 de
Julho a 14 de Agosto naquela vila histórica do Baixo-Mondego e
estende-se, pela primeira vez, a Coimbra. Considerado o festival de
teatro mais antigo do País, o Citemor é organizado pelo Centro de
Iniciação Teatral Esther de Carvalho desde 1974. A diversidade de
propostas do programa evidencia uma perspectiva transversal de
todas as artes e a intenção de promover um encontro de artistas e
públicos provenientes de várias disciplinas. O programa arranca com
a instalação vídeo do artista Luís Alegre, Play Them #2, em exposição até ao final do festival, no Alcáçova. Pela primeira vez, a entrada para todos os espectáculos do festival, é gratuita. Da vasta programação destaque para John Romão e Paulo Castro que apresentam
Massacre, obra que denuncia “o dinheiro como forma de comprar a
dignidade humana e de fazer esquecer os massacres”, tendo como
referência Timor-Leste.
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PUB

Faust, o filme musicado pelo Arsénio Martins
Ensemble, pode ser visto hoje, 21, às 21:30 horas,
no Teatro José Lúcio da Silva, Leiria. A versão cinematográfica de F. W. Murnau, baseada na obra Fausto, de Goethe, tem algumas das melhores sequências da história do cinema mudo, contando com
imagens memoráveis e efeitos especiais inovadores
para a época. Na Idade Média, Fausto, um alquimista, tenta encontrar desesperadamente o elixir da
eterna juventude. Confrontado com o fracasso sistemático, decide fazer um pacto com o demónio.
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Acordeonista de
referência mundial
em Alcobaça

v i v e r . 3 1

Integrada na secção formação do Cistermúsica – Festival de Música de Alcobaça, uma das
secções com mais iniciativas na actual edição, a
Masterclasse Internacional de Acordeão traz no
próximo domingo, 24, às 10:30 e 14:30 horas, à
Academia de Música de Alcobaça, aquele que é
considerado um dos maiores artistas deste instrumento: Mika Väyrynen. Este músico finlandês
dará um recital de acordeão, sábado, 23, às 21:30
horas, no Mosteiro de Alcobaça
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