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CINEMA

Alcobaça
ONDAS DE PAIXÃO
de LARS VON TRIER
Cine-teatro João d’Oliva Monteiro
Dia 3 de Julho, às 21:30 horas

Cistermúsica fecha o mês com duas propostas
para diferentes públicos e idades
O Cistermúsica fecha o mês de Junho
com duas propostas para públicos
muito distintos. A primeira, acontece
já amanhã e é direccionada para os
amantes da música de câmara. A outra,
está agendada para domingo e oferece
música aos mais pequenos.
‘O Despontar do Barroco’ é o nome
do espectáculo que traz a Alcobaça o
Coro de Câmara da Universidade de
Lisboa, com um programa inteiramente
dedicado a João Lourenço Rebelo e que
celebra os 400 anos sobre o nascimento
do músico e compositor português.

À semelhança de outros espectáculos
que têm vindo a decorrer no âmbito do
Cistermúsica, esta actuação vai encher
de música o Mosteiro de Santa Maria de
Alcobaça, amanhã às 21:30 horas.
O último espectáculo do mês é também
de música mas trata-se de sonoridades
muito especiais. É que os destinatários
deste concertos são nada mais nada
menos do que os bebés.
“À Procura dos Sons” é um projecto
integrado no Serviço Educativo do Município de Alcobaça, uma iniciativa que
contempla música, dança e multimédia,

onde os bebés acabam por ser convidados a pisar o palco e embrenhar-se
no ambiente musical.
“O objectivo passa por estimular os
bebés através do canto e do movimento,
já que, segundo vários investigadores,
os primeiros meses de vida de uma
criança são essenciais para a aquisição
e desenvolvimento de competências
cognitivas, nas quais se englobam
competências musicais”.

Caldas da rainha
a minha versão do amor
de Richard J. Lewis
vivacine
até dia 28, às 13:10, 15:55, 18:45,
21:30, 00:10 horas
Leiria
transformers 3
de Michael Bay
cinema city
Dia 29, às 15:30, 18:30, 21:30 horas
professora baldas
de Jake Kasdan
Leiriashopping
Dia 29, às 15:30, 18:30, 21:30 horas

festival cistermúsica

conferência

Laurinda Alves na Nazaré para falar sobre ‘Os Livros e os Jovens’
Laurinda Alves vai falar sobre ‘Os
Livros e os Jovens’, quinta-feira,
dia 30 de Junho, na Nazaré.
A jornalista e apresentadora de
programas televisivos é a convidada
da próxima Conferência do Ciclo de
Combates pela Leitura, promovida
pela Associação de Escolas da Alcobaça/Nazaré.
O encontro com Laurinda Alves
tem lugar no auditório da Biblioteca
Municipal da Nazaré, às 18 horas.
A jornalista foi distinguida, no
ano 2000, com o grau de Comendador da Ordem do Mérito pelo
debate e defesa das questões
educativas.
O ciclo de conferências é aberto
à participação do público e está
integrado no programa de formação contínua de professores da
Associação de Escolas de Alcobaça/
Nazaré.

música
O trio de jazz liderado pelo pianista
de Alcobaça Daniel Bernardes venceu o
‘Concurso de Bandas Talentos de Jazz’, promovido pelo Windsurf Café, na praia de
Carcavelos. Ao lado de Daniel Bernardes
tocaram António Quintino, no contrabaixo e Pedro Felgar, na bateria. À final do
concurso chegaram ainda as badas Drop
Da Bop Coollective, Origami, Sem Nome e
Nuno Pinhal 4tet.

