TERRA 						
Ciclo Músicas do Mundo
dossier de imprensa

INTRODUÇÃO

Mundo. Etnias. Diversidade. Partimos de
Guimarães com destino ao outro lado do planeta.
Ou será o contrário? Na tentativa de colmatar
uma lacuna que identificámos no rico panorama
de programação cultural em Guimarães, a
ausência de eventos na área das músicas do
mundo, a Capivara Azul – Associação Cultural
criou um ciclo de concertos, ao longo do ano
de 2019, que vai ao encontro da procura,
cada vez mais acentuada, do público por uma
programação desta natureza.
Sentimos que tem sido quase galopante o
interesse e afeição das pessoas em explorar os
sons do mundo e foi a partir dessa premissa que
idealizámos a criação deste ciclo, num território
muito sub-explorado nesta cidade.
Não somos também alheios ao que está a
acontecer no mundo hoje em dia. A ascensão de
discursos nacionalistas torna urgente o reforço
de políticas públicas de contacto com o outro,
que permitam perceber que, nas diferenças
entre povos e culturas, encontramos pontos de
contacto entre humanos, qualquer que seja a sua
geografia. Acreditamos que a política pública das
artes tem um papel a desempenhar na criação
de condições para o reconhecimento e a
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exploração da diversidade cultural do Mundo.
O nome TERRA parte de uma premissa que é mais
ou menos evidente: no planeta TERRA nascemos,
pela TERRA viajamos. Fisicamente ou, neste
caso, através da música. Assim, absorvemos
toda a diversidade e abundância que dela advém,
ao mesmo tempo que tentamos ser capazes de
discernir e assimilar as raízes e estirpes de que
somos feitos. É esta troca de dentro para fora e de
fora para dentro que queremos trazer ao público
vimaranense.
Guimarães tem já o privilégio de contar com
um equipamento cultural que permite este
contacto com a diversidade do planeta, o Centro
Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG)
e este ciclo foi pensado como complementar àquilo
que é já a sua colecção permanente.

O ciclo Terra é uma organização da Capivara Azul
– Associação Cultural, com o apoio do Município
de Guimarães e da Direcção Regional de Cultura
do Norte, e co-produção da cooperativa A Oficina,
entidade gestora do Centro Internacional das Artes
José de Guimarães.
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CONCERTOS

20 de Julho de 2019 | Aline Frazão
21h30. 10 euros / 7,5 euros c/ descontos
https://oficina.bol.pt/Comprar/Bilhetes/77417aline_frazao-c_i_artes_j_guimaraes/
28 de Setembro de 2019 | Otim Alpha
21h30. 7 euros / 5 euros c/ descontos
https://oficina.bol.pt/Comprar/Bilhetes/76999otim_alpha-centro_internacional_das_artes_
jose_de_guimaraes/

Passe Geral
Existe um PASSE GERAL para os três concertos
do ciclo TERRA à venda pelo preço de 20 euros.
Este passe, assim como os bilhetes para cada um
dos concertos, estão à venda nas bilheteiras d’A
Oficina e na Bilheteira On Line.
https://oficina.bol.pt/Comprar/Cartoes/3017-4436passe_terra-oficina_ciprl/

23 de Novembro de 2019 | Zulu Zulu
21h30. 7 euros / 5 euros c/ descontos
(em residência artística em Guimarães a partir
de 16 de Novembro de 2019)
https://oficina.bol.pt/Comprar/Bilhetes/77002zulu_zulu-centro_internacional_das_artes_jose_
de_guimaraes/

Os detentores de bilhetes para os concertos do
ciclo TERRA têm acesso gratuito às exposições do
Centro Internacional das Artes José de Guimarães
durante todo o dia de cada um dos concertos.
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ARTISTAS

Aline Frazão (Angola)
20 de Julho de 2019

Aline Frazão é angolana e na sua música cabe
certamente o semba, mas também a morna
de Cabo Verde e a bossa do Brasil, num
cruzamento que dá a esta compositora um lugar
particular. Aline Frazão inaugura Terra. E foi
precisamente em Angola que José de Guimarães
se começou a definir como artista, motivo pelo
qual a programação de Terra é inaugurada por
esta artista.
Mais informações:
https://www.facebook.com/oficialalinefrazao
http://www.valentim.pt/conteudo/noticias/alinefrazao-promo-ccd
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Otim Alpha (Uganda)
28 de Setembro de 2019

Músico que pegou na música tradicional de
casamento do Norte do Uganda, o Acholi, e a
transformou num novo género, uma versão híperfrenética e eletrónica, crismada como Acholitronix.
É festa garantida.
Mais informações:
https://earth-agency.com/artists/otim-alpha/
https://nyegenyegetapes.bandcamp.com/album/
gulu-city-anthems
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Zulu Zulu (Espanha)
23 de Novembro de 2019

A partir da Europa, mas a olhar para outras
latitudes – da bacia do Mediterrâneo a África –
criam os Zulu Zulu, banda sediada em Palma de
Maiorca, Espanha. Com uma iconografia própria,
quase teriantrópica, vão estar em residência
artística no CIAJG e no Centro de Criação de
Candoso a preparar novo material que será
estreado no concerto marcado para 23 de
Novembro.
Mais informações:
https://www.facebook.com/ZuluZuluBand/
https://foehnrecords.bandcamp.com/album/zuluzulu-defensa-zebra
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Informações à
Imprensa

As acreditações de imprensa para os concertos
do ciclo TERRA devem ser pedidas através do
endereço eletrónico samuel@capivara-azul.pt.
Pedidos prévios de entrevista com os artistas
podem ser solicitados através do mesmo endereço,
estando sujeitos à disponibilidade dos artistas.
As autorizações para recolha de imagens
(fotografia e vídeo) nos concertos estão sujeitos à
autorização dos artistas, podendo confirmadas até
duas horas antes do início dos espetáculos.
Fotografias e materiais de comunicação
disponíveis em https://tinyurl.com/y38yuyxe
Contactos Capivara Azul – Associação Cultural
Luísa Alvão – 913 399 544
Samuel Silva – 964261541
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