FESTIVAL
OUT-(IN)VERNO

LAGOA - 20, 21, 22 NOVEMBRO
ORGANIZAÇÃO

APOIO

20 PORCHES | 21 LAGOA | 22 FERRAGUDO
O Festival Out-(In)Verno está de regresso e irá decorrer em Lagoa.
Este projecto tem o apoio do 365 Algarve e apresenta um tríptico que
assenta em 3 eixos:
Arte - Astronomia - Património
Arte, Ciência e Património assumem dinâmicas opostas mas entrelaçam-se
permanentemente, e é sobre esse desafio que a programação foi pensada,
promovendo um diálogo mais poético do que empírico.
Explorar esta tricotomia através de diversos cruzamentos itinerantes permite
mergulhar numa dimensão onde se propicia uma relação de colaboração, de
interpercepção das diferentes dimensões e da capacidade de insinuar-se ao público.
Trabalhamos o mistério entre os opostos, tanto olhamos para o que está para além do
mundo como os receios que nos traz o micromundo. Pelo meio estão as pessoas, as
suas rotinas, a necessidade e o conforto assente no passado e o desconforto do futuro,
da incógnita que representa, e do ritmo que dita uma adaptação constante.
Este opostos são trabalhados: Quando colocamos em perspectiva a exploração do céu
e dos seus mistérios, revelando receios e um espanto com a sua beleza. Quando
projectamos a Memória Colectiva, fortalecida e torneada pela música e quando o
presente serve a memória futura. Quando usamos Arte para descrever Ciência e
reforçamos a sua interdependência na história. Quando se cria Arte utilizando e
divulgando Ciência. Quando o Património se torna num laboratório de Arte e Ciência. E
Quando o legado musical consegue fundir-se com o património arquitectónico e
projectar o património popular.

20 PORCHES | 21 LAGOA | 22 FERRAGUDO

O Festival Out-(in)Verno irá actuar como uma chamada de atenção para a
actual poluição da luz. A escuridão da noite sempre foi uma fonte de inspiração
para muitos artistas, representando o medo e os perigos, em completa oposição
ao dia.
Há muitas ligações surpreendentes entre Astronomia e Música, nomeadamente
Johannes Kleper descobriu a verdadeira natureza planetária quando tentou
aplicar princípios matemáticos da harmonia musical às suas órbitas, pelo que J.
Kleper “estará” connosco. Há muitos diálogos a estabelecer entre os 3 eixos e o
programa ambiciona caminhar por eles ao longo de intensos 3 dias, cheios de
cruzamentos.
Todo o espaço irá ser trabalhado e adequado criando ambientes e atmosfera
envolvente, com recurso a iluminação, cenografia, multimédia e/ou outros
elementos que destaquem o património, a música e o lugar em si.

Outono | Inverno | Verno
Artes | Astronomia | Património
Porches | Lagoa | Ferragudo

DIA 20 - PORCHES
15h – Oficina de Astronomia “As Constelações”,
Céus do Sul (1h30) - Junta de Freguesia de Porches
18h - Concerto “Elementos II”, Ensemble Armilar
(45m) - Igreja de Porches
21h – Astronomia “As Galáxias de Virgem e Leão”,
Céus do Sul (2h) - Junta de Freguesia de Porches (ponto
de encontro)

DIA 21 - LAGOA
10h – Caminhada “Paisagens Suspensas”, Walkin'Sagres (3h)
13h – Astronomia, “Observação do Sol”, Céus do Sul (1h) Convento de S. José
13h30 – Arruada, Clube da Batucada (30m) Centro de Lagoa
14h – Aula Aberta de Tambores Tradicionais Portugueses,
Clube da Batucada (30m) Convento de S. José
15h - Oficina de Astronomia “O Sistema Solar”, Céus do Sul
(1h30) - Convento de S. José
17h – Oficina de Danças Tradicionais Europeias,
Parapente700 (1h30-2h) - Convento de S. José
19h – Concerto-Baile de Danças Tradicionais Europeias,
Parapente700 (1h30-2h) Convento de S. José
21h - Astronomia “As Galáxias de Virgem e Leão”, Céus do
Sul (2h) - Convento de S. José

DIA 22 - FERRAGUDO

ELSEWHERE
Mika Debbie Jones
www.mikamodern.com
hi@mikamodern.com

Twitter: @mikamodern

13h – Astronomia, “Observação do Sol”, Céus do Sul
(2h) - Centro de Ferragudo
13h30 – Arruada, Clube da Batucada (30m) Ruas do Centro de Ferragudo
14h – Aula Aberta de Tambores Tradicionais
Portugueses, Clube da Batucada (30m) Centro de Ferragudo
15h - Oficina Cultural: “Como ser explorador do
mundo: de que mundos?”, Patrícia Palma | Lugar
Comum (2h30) - Casa do Real COmpromisso Marítimo
18h - Concerto “Pulsar Marítimo”, Ana Castanhito e
Helena Raposo (45m) - Igreja de Ferragudo

Facebook: /mikamodern
Instagram: @mikamodernblog

Gravura - Chaminés Algarvias // Ana Bellande
Fotografia - Polaridade // Jorge Marques
ITINERENTES
Fotografia - Trechos // Jorge Marques
Porches: Junta de Freguesia de Porches (Chaminés) / Centro De Porches (Polaridades e Trechos) //
Lagoa: Convento S. Jose // Ferragudo: Casa do Real Compromisso

EXPOSIÇÕES

BILHETEIRA
Caminhada Diurna - 5€
Astronomia - 5€
Oficina de Astronomia e Cultural - 2,5€
Observação Nocturna - 5€
Concerto - 2,5€
Oficina de Danças Tradicionais: 2,5€
Concerto-Baile: 3€
(entrada gratuita para quem participou na Oficina de Danças Tradicionais)

Participação sujeita a marcação prévia através de
festival.outinverno@gmail.com // 935 179 548

ORGANIZAÇÃO
O Festival Out-(in)Verno é promovido pela empresa de Animação Turística Céus
do Sul e o programa irá ser co-produzido em parceria com a ARTIS XXI e a
Questão Repetida - Associação Cultural. Irá decorrer no município de Lagoa,
entre os dias 20 e 22 de Novembro: dia 20 em Porches, no dia 21 em Lagoa e no
dia 22 em Ferragudo.
Céus do Sul é um observatório de Astronomia Móvel que opera em diversas
localidades do Algarve e tem o seu foco no Astro-turismo, mas sentiu necessidade
de dinamizar a sua actividade criando um conceito que, para além de enriquecer a
divulgação da Astronomia, permite fazer interagir a Astronomia com outras
actividades culturais que promovem o património e a localidade..
A Associação ARTIS XXI é uma associação jovem, sediada no Concelho de Lagoa,
que tutela o Conservatório de Artes de Lagoa (CAL) e conta com um percurso
muito ativo e empreendedor na promoção da música, do ensino dos instrumentos
e da sensibilização às artes, no Concelho de Lagoa.
A Questão Repetida, enquanto associação cultural que se dedica às artes do
espectáculo, assume em conjunto com a ARTIS XXI a parte da programação no
que toca a música, teatro, artes de rua.
David Santos, Ana Falé e Elsa Mathei são os rostos por detrás do
Festival Out-(in)Verno.

- - - - - - - - - - - festival.outinverno@gmail.com - - - - - - - - - -

