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Samba reggae, forró e pagode baiano agitam circuito cultural do Pelourinho
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Postado em: 25/04/2019 17:30

A programação apoiada pela SecultBA terá Ensaio do Olodum, show de ÀTTOOXXÁ e Workshop
para modelos

Foto: Reprodução Facebook
Com a apresentação de shows variados, que misturam forró, samba e música baiana, as atrações
do Pelourinho, no Centro Histórico, prometem levar soteropolitanos e turistas para os largos Quincas
Berros D’Água, Tereza Batista e Pedro Archanjo. A programação é apoiada pela Secretaria de
Cultura do Estado (SecultBA) e mostra, mais uma vez, porque a Bahia é considerada a terra da
diversidade.
E neste caldeirão cultural, acontecem na quinta-feira (25), e na segunda-feira (29), mais duas
edições da Oficina de Capoeira Angola Mestre Raimundo Noronha. Para quem ainda não conhece a
arte de matrizes africanas, ainda há tempo para conferir. O evento é gratuito e começa sempre às
16h. Na sexta-feira (26), a banda Samba Trator agita o Largo Pedro Archanjo. Ingressos a R$ 10.
Avançando para o clima junino, o Forrohostel do Pelô (localizado no largo Quincas Berro D’Água)
fica responsável por balançar muitos corpos na noite de sexta-feira (26), às 20h. Para adquirir os
ingressos é necessário levar 01kg de alimento e R$ 5,00. No sábado (27), o cantor Igor Serravalle e
convidados dão continuidade ao ritmo da noite anterior, no Largo Pedro Archanjo, às 20h. Entrada
gratuita.
Para quem sonha em dominar as passarelas, transcorre em mais um final de semana (28), o
Workshop – Iniciação para Modelos, no largo Pedro Archanjo, às 9h. O evento consiste em
orientações de diversas técnicas de passarela e fotografia. Acesso gratuito. Já no Largo Quincas
Berro d’Água, às 11h, o cantor Zelito Miranda promove mais uma edição do Forró no Parque, evento
gratuito com as participações de Filomena Bagaceira e Fulô de Mandacaru.
Ainda no domingo (28), o Olodum promete atrair admiradores para o largo Tereza Batista. Trazendo
muitas expressões de resistências ao longo da historia, o ensaio terá inicio às 14h, com
participações de Jau, ex-integrante da banda, e o Adão Negro. Além disso, haverá o lançamento do
tema do bloco de 2020. Entrada a R$50,00
Na terça-feira (30), o Pelourinho promete esquentar com muita samba e pagode eletrônico. O
Ensaio do Samba Junino, com muita palma na mão e instrumentos mantém esse movimento cultural
no Largo Pedro Archanjo. Entrada gratuita. Quem comanda o movimento no largo Tereza Batista é o
pagode com batida eletrônica do Àttooxxá, com ingressos a R$20,00 e R$ 40,00. Ambos eventos
têm início às 20h.
Toda programação tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), por meio
http://www.centrodeculturas.ba.gov.br
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do Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI) e do Instituto do Patrimônio Artístico e
Cultural (IPAC).
SERVIÇO
Oficina de Capoeira Angola
Tereza Batista
Quando: 25 e29 de abril (Quinta e Segunda-feira), às 16h
Ingresso: Gratuito
Samba Trator
Pedro Archanjo
Quando: 26 de abril (Sexta-feira), às 20h
Ingresso: R$ 10,00
Forrhostel do Pelô
Quincas Berro D’Água
Quando: 26 de abril (Sexta-feira), às 20h
Ingresso: R$ 5,00 + 01kg de alimento
Igor Serravalle e convidados
Pedro Archanjo
Quando: 27 de abril (Sábado), às 20h
Ingresso: Gratuito
Workshop – Iniciação para Modelos
Pedro Archanjo
Quando: 28 de abril (Domingo), às 09h
Ingresso: Gratuito
Ensaio do Bloco Olodum
Tereza Batista
Quando: 28 de abril (Domingo), às 14h
Ingresso: R$ 50,00
‘Forró no Parque’ Zelito Miranda e Convidados
Quincas Berro D’Água
Quando: 28 de abril (Domingo), às 11h
Ingresso: Gratuito
Ensaio Samba Junino
Pedro Archanjo
Quando: 30 de abril (Terça-feira), às 20h
Ingresso: Gratuito
ÀTTOOXXÁ
Tereza Batista
Quando: 30 de abril (Terça-feira), às 20h
Ingresso: R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira)
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