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NOTA À IMPRENSA

FMM Sines 2009: Programa de iniciativas paralelas
O FMM Sines – Festival Músicas do Mundo estende-se para lá dos concertos através de um
programa de iniciativas paralelas.
A primeira iniciativa a ter início é a exposição “Caravançarai: 10 anos de FMM em fotografia” ,
onde se regista o espírito de um festival diferente através das imagens que 10 fotógrafos
captaram ao longo de uma década de visitas ao evento. Está patente no Centro de Artes de Sines
entre 11 de Julho e 23 de Agosto, no horário 14h00-20h00, com entrada livre.
Como em anos anteriores, são proporcionadas oportunidades para o público infantil e o público
em geral interagirem com os artistas do festival.
Os ateliês para crianças acolhem no auditório do Centro de Artes de Sines o Portico Quartet (20
de Julho), Carmen Souza (21 de Julho), Uxía (22 de Julho), Ramiro Musotto (23 de Julho),
Warsaw Village Band (24 de Julho) e Bibi Tanga (25 de Julho). As sessões têm lugar sempre às
11h00 e destinam-se a crianças entre os 6 e os 12 anos. Inscrição gratuita no balcão do Centro.
As conversas com artistas para o público em geral têm este ano como convidados Dele Sosimi
(18 de Julho), Daara J Family (19 de Julho), Chucho Valdés (23 de Julho), Debashish Bhattacharya
(24 de Julho) e Chicha Libre (25 de Junho). Apresentam-se no belo edifício da Escola das Artes de
Sines (EAS), sempre às 14h30, com entrada livre.
Também na EAS, realizam-se quatro ateliês de instrumentos. Zé Eduardo mostra os segredos do
contrabaixo no dia 20 de Julho, às 14h30. João Aibéo faz o mesmo com a tuba, no dia 21 de
Julho, às 14h30. No dia 22 de Julho, é a vez de João Frade (acordeão) e de Pedro Mestre (viola
campaniça), o primeiro às 11h00 e o segundo às 14h30. É necessária inscrição, que se faz na EAS
e custa 20 euros para público em geral e 5 euros para alunos da EAS.
No ciclo de cinema documental, abrem-se as portas do Auditório do Centro de Artes de Sines
para quatro sessões. Na primeira, dia 22 de Julho, são projectados os filmes “B Fachada,
Tradição Oral Contemporânea” e “Mandrake”, de Tiago Pereira, um jovem realizar português
interessado na componente antropológica da expressão musical. Nos dias 23 e 24, podem ser
vistos os seis episódios de “Music of Resistance”, uma série documental produzida por Jason
Breckenridge para a Al Jazeera onde se reflecte sobre a música como agente de mudança.
Finalmente, no dia 25, o filme “É Dreda Ser Angolano”, da autoria do Colectivo Rádio Fazuma,
mostra em Sines os sons e imagens da nova Angola. Todas as sessões têm lugar às 15h00 e são
de entrada livre.
No programa de DJ’s, a grande novidade em 2009 é a Rádio FMM ao vivo. Em vários espaços
urbanos centrais do FMM, Luís Rei, autor do site mais activo na área das músicas do mundo,
www.cronicasdaterra.com, e Raquel Bulha, uma das maiores divulgadoras deste género de
música na rádio portuguesa (Antena 3), são DJ’s, MC’s, apresentadores e entrevistadores e tudo
o mais que lhes der na gana. Entre 17 e 22 de Julho, sempre entre as 18h00 e as 21h00, com Luís
Rei em todas as sessões e Raquel Bulha nas de 17 e 18.
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Os habituais sets de DJ’s no palco da Avenida Vasco da Gama estão reservados para os últimos
três dias do festival. RMA, autor do programa África Eléctrica, na Antena 2, junta-se a Mr_Mute
para o set de 23 de Julho, entre as 4h00 e as 6h00. No dia 24, à mesma hora, é a vez do
português António Pires e do espanhol Toni Polo realizarem um duelo ibérico tendo como armas
as mais dançáveis músicas do mundo. O Bailarico Sofisticado (Bruno Barros, Pedro Marques e
Vítor Junqueira) produz os últimos sons do festival na noite de 25 de Julho (na realidade, já na
madrugada de 26, entre as 4h00 e as 7h00).
A animação de rua estará a cargo da bateria de samba e batucada Skalabá Tuka, com origem
em Sines, que estará em Porto Covo nos dias 17 e 19 de Julho e na cidade (Largo Poeta Bocage e
Av. Vasco da Gama) nos dias 22 e 23 de Julho.
Como evento especial, numa organização da livraria a das artes, realiza-se, dia 20 de Julho, às
18h00, no Centro de Artes de Sines, um encontro com os escritores Mia Couto e José Eduardo
Agualusa, que falam dos mais recentes livros um do outro e respondem às perguntas do público.
Informações completas em www.fmm.com.pt
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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