FMM SINES - FESTIVAL MÚSICAS DO MUNDO 2014

NOTA À IMPRENSA – 06 de junho de 2014

Anúncio do alinhamento de espetáculos

Volta ao mundo em Sines e Porto Covo durante
nove dias de música e artes
O FMM Sines - Festival Músicas do Mundo, a maior celebração das músicas do mundo realizada
em Portugal, volta a encher Sines de sons de todo o planeta entre 18 e 26 de julho. Será a 16.ª
edição do festival, marcada pelo regresso do núcleo de Porto Covo, nos três primeiros dias, e por
um programa intenso de concertos, animação de rua e iniciativas paralelas. Angélique Kidjo,
Mulatu Astatke, Balkan Beat Box, Ibrahim Maalouf, Fatoumata Diawara & Roberto Fonseca,
Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan, Oliver Mtukudzi e Tigran são alguns dos artistas em destaque.
• Uma viagem pelo mundo em dezenas de espetáculos e atuações musicais
Na programação de 2014 renova-se o pacto com o público, que desde 1999 parte para Sines à descoberta de
música que nunca ouviu ou que raramente tem oportunidade de ouvir ao vivo. No atlas musical desta edição
cabem espetáculos e atuações musicais de artistas de quatro continentes. O Irão, a Turquia, a Coreia do Sul,
a Tanzânia, o Zimbabué, o Benim e São Tomé e Príncipe fazem a sua estreia no festival, elevando para uma
centena o número de países e regiões que já passaram pelo mais aventureiro acontecimento musical
português, sedeado no concelho portuário que viu nascer Vasco da Gama.
• O ano do regresso de Porto Covo
Nos locais de realização do festival, a principal notícia é o regresso do núcleo de Porto Covo, nos dias 18, 19
e 20 de julho, num palco montado no Largo Marquês de Pombal, uma das praças mais bonitas do Alentejo.
• Palco da praia num passeio marítimo renovado e mais música em espaço público
Outra diferença em relação às últimas edições vai ser notada no palco da praia, que terá este ano à sua
disposição um passeio marítimo totalmente renovado, concluídas que estão as obras de requalificação da
Av. Vasco da Gama. Também se reforça a presença do festival no espaço público, com mais animação de rua.
• Angélique Kidjo e Mulatu Astatke à frente de forte delegação africana
O festival de Sines sempre foi um palco especial para a divulgação das músicas de África. Em 2014, volta a
sê-lo. Três figuras históricas da música do continente vão estar em Sines: a mais internacional estrela
africana, Angélique Kidjo (Benim), a lenda do ethio-jazz Mulatu Astatke (Etiópia) e Oliver Mtukudzi, patriarca
da música do Zimbabué. A cantautora maliana Fatoumata Diawara regressa ao festival num projeto com o
pianista cubano Roberto Fonseca. Outro espetáculo africano a merecer grande expetativa é o dos
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tanzanianos Jagwa Music, que dão o concerto final no palco da praia. Também a não perder as presenças do
guitarrista Teta (Madagáscar), da banda Mamar Kassey (Níger), e da dupla Debademba (Mali / Burkina Faso).
• A festa global de Balkan Beat Box
Formado por israelitas radicados em Nova Iorque, o grupo Balkan Beat Box ocupará um lugar de destaque na
programação, cabendo-lhe encerrar o programa de concertos no Castelo. Esteticamente, situa-se na área
das fusões de dança globais, onde também se enquadra a dupla sérvia de DJs ShazaLaKazoo, outro nome do
alinhamento.
• O jazz aberto de Tigran e Ibrahim Maalouf
Dois dos músicos de jazz mais reconhecidos da atualidade vão marcar presença no festival. São ambos
jovens e caracterizam-se por uma linguagem individual em que partem do jazz à conquista de novos
territórios. São eles o pianista arménio Tigran, que volta a Sines com o seu trio, e o trompetista francolibanês Ibrahim Maalouf, que aqui vem apresentar o seu disco “Illusions”.
• A maior representação asiática de sempre
Nunca o festival apresentou tanta e tão diversificada Ásia como em 2014. Da índia, chegam quatro
espetáculos: Bachu Khan, cantor cigano do Rajastão, Jaipur Maharaja Brass Band, fanfarra também oriunda
do Rajastão, o intérprete de sitar Niladri Kumar e o espetáculo ritual Mudiyett, inscrito no registo de
Património Imaterial da Humanidade da UNESCO. A Coreia do Sul é representada pela banda de pós-rock
Jambinai e a China pelo grupo de folk-rock mongol Ajinai.
• Médio Oriente para contemplar e dançar
A representação asiática prolonga-se pelo Médio Oriente. Dois dos mais prestigiados músicos instrumentais
desta zona do mundo atuam este ano no FMM: o iraniano Kayhan Kalhor e o turco Erdal Erzincan. Outro
iraniano, o percussionista Mohammad Reza Mortazavi, também irá estar presente. Ainda na música
instrumental, ouviremos o Istiklal Trio, grupo israelita com influências turcas. Das fusões envolvendo
músicos e estilos do mundo árabe, haverá duas propostas para dançar: o espetáculo “Fuck the DJ” do
franco-tunisino Smadj e a dupla de DJs franceses Acid Arab, fusão de eletrónica com música árabe.
• Argentina e Colômbia maioritárias na delegação das Américas
A Colômbia, um dos mercados musicais mais dinâmicos do momento, volta ao festival com Cimarrón,
expoente da música “llanera”, e os psicadélicos Meridian Brothers. Da Argentina chegam duas vozes
femininas: La Yegros e Soema Montenegro. Do México ouviremos o projeto de fusão de rock com poesia
índia Arreola+Carballo. O saxofonista Colin Stetson, americano radicado no Canadá, e a cantautora Mélissa
Laveaux, canadiana de ascendência haitiana, completam a lista de artistas das Américas.
• Portugal do fado, do folclore, das fusões
São sete os espetáculos de música portuguesa programados para esta edição do festival: Custódio Castelo &
Shina, Zé Perdigão “Sons Ibéricos”, Galandum Galundaina, Ai!, Júlio Pereira, Gisela João e The Soaked Lamb.
A estes sete juntam-se as diversas formações da Escola das Artes do Alentejo Litoral e outros grupos que
atuam em espaço público ao longo do festival.
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• O regresso de uma lenda de S. Tomé e Príncipe
O Conjunto África Negra foi o grande embaixador da música de S. Tomé e Príncipe nos anos que se seguiram
à independência. Ausente de Portugal desde o final dos anos 80, faz o seu regresso no palco do FMM Sines.
De outro país de língua portuguesa, Angola, chega Nástio Mosquito, jovem músico e artista visual. Selma
Uamusse, cantora moçambicana radicada em Portugal, vem a Porto Covo estrear repertório do disco que
está a gravar. Mó Kalamity, cabo-verdiana a residir em Paris desde criança, será a voz do reggae nesta edição
do FMM.
• Sons de uma Europa de cruzamentos
A Europa, os seus artistas, os seus produtores, as suas editoras, atravessam toda a programação do festival.
Além das já citadas, há mais quatro presenças europeias de nota. Duas delas partem da música tradicional
da Bretanha: KrisMenn / AleM fundem-na com o hip hop e o Astrakan Project leva-a a viajar pelo Oriente.
Karolina Cicha & Bart Palyga são os embaixadores da Podláquia, região multiétnica e multilinguística da
Polónia. Jungle By Night é uma orquestra de jovens músicos holandeses renovadores do afrobeat.
• Festival para além da música
Além dos concertos em palcos e espaço público, o festival oferece um programa de iniciativas paralelas em
torno da música e das artes. Haverá ateliês para crianças e bebés, oficinas, ciclo de cinema documental,
conversas com escritores e artistas, feira do disco e do livro, sessões de contos, exposição e biodanza. Logo
no primeiro dia do festival, realiza-se em Porto Covo uma conferência com Alessandro Portelli, sobre a
música dos novos migrantes. Informação completa sobre iniciativas paralelas a divulgar brevemente.
• Bilhetes para as noites no Castelo à venda
Os bilhetes estão já à venda na plataforma BilheteiraOnline.pt (online e circuito nacional de lojas). Mais
perto do festival estarão à venda nos locais habituais em Sines. O bilhete para cada dia de concertos
noturnos no Castelo, entre 22 e 26 de julho, custa € 10, sendo o custo do passe de € 35 até 30 de junho e de
€ 40 euros após 30 de junho. Em Porto Covo, no palco da Avenida da Praia, no Pátio das Artes e no concerto
da tarde no Castelo não se paga bilhete. O bilhete para o concerto de Colin Stetson no auditório do Centro
de Artes custa 5 euros (venda exclusiva no Centro).
• Transmissão de concertos via web
Para quem não puder deslocar-se a Sines, em 2014 o FMM iniciará a transmissão de alguns concertos em
direto e em diferido em modalidade de “streaming pay per view”.

ALINHAMENTO DE ESPETÁCULOS
PORTO COVO
18 de julho (sexta)
17h30: JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND (Rajastão - Índia) @ Ruas de Porto Covo
19h00: CUSTÓDIO CASTELO & SHINA (Portugal / França) @ Largo Marquês de Pombal
21h45: KRISMENN / ALEM (Bretanha - França) @ Largo Marquês de Pombal
23h15: BACHU KHAN (Rajastão - Índia) @ Largo Marquês de Pombal
19 de julho (sábado)
18h00: JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND (Rajastão - Índia) @ Ruas de Porto Covo
19h00: ISTIKLAL TRIO (Israel) @ Largo Marquês de Pombal
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21h45: KAYHAN KALHOR & ERDAL ERZINCAN (Irão / Anatólia - Turquia) @ Largo Marquês de Pombal
23h15: TETA (Madagáscar) @ Largo Marquês de Pombal
20 de julho (domingo)
19h00: KAROLINA CICHA & BART PAŁYGA (Polónia - Podláquia) @ Largo Marquês de Pombal
21h30: SELMA UAMUSSE (Moçambique) @ Largo Marquês de Pombal
23h00: CIMARRÓN (Colômbia) @ Largo Marquês de Pombal

SINES
21 de julho (segunda)
19h00: AI! (Portugal) @ Pátio das Artes
20h00: ASTRAKAN PROJECT (Bretanha - França) @ Pátio das Artes
22h00: COLIN STETSON (EUA / Canadá) @ Centro de Artes - Auditório *
23h30: MUDIYETT (Índia) @ Av. Vasco da Gama
22 de julho (terça)
19h00: ZÉ PERDIGÃO “SONS IBÉRICOS” (Portugal) @ Castelo
22h00: OLIVER MTUKUDZI & THE BLACK SPIRITS (Zimbabué) @ Castelo *
23h30: LA YEGROS (Argentina) @ Castelo *
01h00: DEBADEMBA (Burkina Faso / Mali) @ Castelo *
23 de julho (quarta)
19h00: ÁFRICA NEGRA (S. Tomé e Príncipe) @ Castelo
20h15: AJINAI (China) @ Av. Praia
21h45: IBRAHIM MAALOUF "ILLUSIONS" (Líbano / França) @ Castelo *
23h15: JAMBINAI (Coreia do Sul) @ Castelo *
00h45: MÉLISSA LAVEAUX (Canadá / Haiti) @ Castelo *
02h30: JUNGLE BY NIGHT (Holanda) @ Av. Praia
24 de julho (quinta)
19h00: GALANDUM GALUNDAINA (Portugal) @ Castelo
20h15: ARREOLA+CARBALLO (México) @ Av. Praia
21h45: MULATU ASTATKE (Etiópia) @ Castelo *
23h15: NÁSTIO MOSQUITO (Angola) @ Castelo *
00h45: MAMAR KASSEY (Níger) @ Castelo *
02h30: MERIDIAN BROTHERS (Colômbia) @ Av. Praia
04h00: NILADRI KUMAR (Índia) @ Av. Praia
25 de julho (sexta)
19h00: JÚLIO PEREIRA (Portugal) @ Castelo
20h15: MOHAMMAD REZA MORTAZAVI (Irão) @ Av. Praia
21h45: GISELA JOÃO (Portugal) @ Castelo *
23h15: SOEMA MONTENEGRO (Argentina) @ Castelo *
00h45: TIGRAN (Arménia / EUA) @ Castelo *
02h30: MÓ KALAMITY & THE WIZARDS (Cabo Verde / França) @ Av. Praia
04h15: SHAZALAKAZOO (Sérvia) @ Av. Praia
26 de julho (sábado)
19h00: THE SOAKED LAMB (Portugal) @ Castelo
20h15: SMADJ “FUCK THE DJ” (Tunísia / França / Marrocos / África do Sul) @ Av. Praia
21h45: FATOUMATA DIAWARA & ROBERTO FONSECA (Mali / Cuba) @ Castelo *
23h15: ANGÉLIQUE KIDJO (Benim) @ Castelo *
00h45: BALKAN BEAT BOX (Israel / EUA) @ Castelo *
02h45: JAGWA MUSIC (Tanzânia) @ Av. Praia
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04h15: ACID ARAB (França / Mundo Árabe) @ Av. Praia
[*] Concertos com necessidade de aquisição de bilhete
A programação está sujeita a alteração.
Nota: A este alinhamento acrescem as iniciativas paralelas, os espetáculos por formações da Escola das Artes do
Alentejo Litoral e outras atuações em espaço público a anunciar

Mais informações
www.fmm.com.pt | www.facebook.com/fmmsines
Contactos do apoio à imprensa do FMM
Câmara Municipal de Sines
Serviço de Informação Divulgação e Imagem
Paulo Mestre | Pedro Daniel Rodrigues
Email sidi@mun-sines.pt
Tel. 269 630 633 / 665
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