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NOTA À IMPRENSA

Estrelas da música africana fazem
residência artística em Sines em junho
Les Amazones d’Afrique, o primeiro grande grupo unicamente feminino da África Ocidental, realiza uma
residência artística em Sines, entre os dias 18 e 21 de junho, no âmbito da sua tournée internacional, “I
Play the Kora”.
Este projeto, formado este ano, mobiliza‐se contra a violência sobre as mulheres em África e em todo o
mundo. Junta algumas das figuras maiores da música africana: Oumou Sangaré, Mariam Doumbia (de
Amadou et Mariam), Nneka, Inna Modja, Imany, Mamani Keita, Rokia Koné, Kandia Kouyaté, Pamela
Badjogo e Mariam Koné.
Em simultâneo com o lançamento do EP "I Play the Kora", Les Amazones d'Afrique lançam uma campanha
de "crowdfunding" no dia 15 de junho. Esta campanha e as receitas do EP contribuirão para financiar
cirurgias reparativas e integrar socialmente vítimas de violência sexual. Estas ações terão lugar no Panzi
Hospital and Foundation, sedeado em Bukavu, na República Democrática do Congo.
O fio condutor da tournée “I Play the Kora” é um manifesto político e ao mesmo tempo uma carta de
amor das mulheres endereçada aos seus homólogos masculinos para uma proclamação conjunta da
igualdade.
É com esta composição e estas temáticas que serão realizados, em toda a Europa, ateliês de ensaios e
reflexões com os coros locais e o público.
A residência artística em Sines será composta por um ateliê de guitarra, um ateliê de coro, uma mesa‐
redonda e uma apresentação pública.
Os ateliês de guitarra e coro realizam‐se no sábado, dia 18 de junho, nos períodos 14h00‐16h00 e 16h30‐
18h30, nas instalações da Escola das Artes do Alentejo Litoral (Largo Poeta Bocage).
A mesa‐redonda “Os Direitos das Mulheres: Mulher Africana vs Mulher Europeia” tem lugar no domingo,
19 de junho, na cafetaria do Castelo de Sines, das 14h30 às 16h00 e das 16h30 às 18h30.
Os ateliês e a mesa‐redonda são gratuitos, mas requerem inscrição na Escola das Artes do Alentejo Litoral
(Tel. 269 182 523).
No dia 21 de junho, terça‐feira, as 21h00, o projeto apresenta‐se ao público, no auditório do Centro de
Artes de Sines, com entrada gratuita. Este espetáculo terá a participação de um coro composto por alunos
da Escola das Artes do Alentejo Litoral, que no dia 23 de junho se apresentará com o grupo num concerto
a realizar na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
A residência artística de Les Amazones d’Afrique em Sines é uma organização da Escola das Artes do
Alentejo Litoral, com o apoio da Câmara Municipal de Sines e a parceria da agência 3D Family e da Panzi
Foundation.
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