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FESTLIP e C’est si bon
Dois festivais de diferentes países com programação intensa

Museus e Espaços Culturais

Entre os dias 14 e 25 de julho, o Rio de Janeiro
está de olho em dois eventos que já ocupam um
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lugar especial no calendário cultural da cidade – a
Terceira Edição do Festival de Teatro da Língua

Restaurantes

Portuguesa (FESTLIP) e o Oitavo Festival de
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Cultura Francesa no Brasil – C’est si bon. Durante
os dois festivais, música, teatro e gastronomia de
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programação intensa para cariocas e visitantes.
Fotos: Divulgação
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Siga O Guia

Valorizando a Língua Portuguesa no teatro, o
terceiro FESTLIP promove o encontro entre nações da CPLP (Comunidade dos Países da Língua
Portuguesa) do dia 14 ao dia 25 desse mês. Essa edição comemora a participação inédita de sete
países, além do Brasil – Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor Leste. Com uma programação totalmente gratuita, o evento reúne oficinas,
debates, exposição de fotografias, shows, mostra gourmet e 15 espetáculos inéditos, em cartaz
em palcos do Centro e da Zona Sul.
Outra ideia criada pelo festival para aproximar os países é a Mostra Gourmet que, pelo terceiro
ano seguido, apresenta um menu especial preparado pelo restaurante 00 Cozinha
Contemporânea. Batizada “O sabor da língua portuguesa”, a Mostra rola no próprio restaurante,
na Gávea (Zona Sul), até o dia 31 de julho, com pratos inspirados na culinária dos países
participantes.
Essa receita de sucesso unindo atividades culturais e gastronomia também foi adotada pelo
Festival de Cultura Francesa no Brasil. A fórmula deu tão certo que o festival chega à sua oitava
edição em 2010. Nesse ano, toda a programação será realizada no Forte de Copacabana, na
Zona Sul, entre os dias 14 e 18, com entrada livre e entrada por R$ 10.
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Localizado em uma das praias mais famosas da orla carioca, o Forte vai receber chefs franceses
para um “bate-boca” com chefs brasileiros. Por lá também serão montados stands de comidas
típicas e vinhos. A agenda também inclui programações artísticas e gastronômicas como shows,
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teatro, dança, mímica e cursos de degustação de bebidas e comidas francesas. Entre os
convidados está a cantora Lalá, que interpreta as canções de Chico Buarque em francês. Além
dela, quem também sobe ao palco é o cantor francês Bernard Fines, com clássicos franceses em
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estilo “Jazz” no repertório e shows de mágica, mímica e humor interpretados pelos Jiddu
Saldanha, Marcya Harco e Santiago Galassi.
Cidade:

Enviar

Um dos momentos mais importantes é a apresentação de esquetes gastronômicas – o “Bate
Panela”. Idealizado e coordenado pelo chef Roland Villard (Le Pré Catelan), terá apresentações
com profissionais renomados como Frédéric Monnier (Brasserie Rosário), Christophe Lidy (Garcia
& Rodrigues), Ana Ribeiro (La Cigale), Maria Victoria (Bistrô Montagu e Astoria), Phillipe Brye
(Traiteurs de France) e Damien Montecer (Teréze) num descontraído improviso de receitas e
"intervenções" onde a personalidade e a paciência de cada um serão testadas.
Serviços:
Programação FESTLIP - Festival de Teatro da Língua Portuguesa – 2010
Toda a programação – com exceção da Mostra Gourmet – tem entrada franca, com distribuição
de senhas uma hora antes do início da sessão.
15 a 25/07/2010
Exposição “Teatro Sem Fronteira”
No foyer de todos os teatros nos dias dos espetáculos
Exposição com fotos tiradas durante o projeto de oficina teatral itinerante pelos países da CPLP.
Projeto idealizado pela TALU Produções com o objetivo de unir os países que falam português e
disseminar a cultura por meio do teatro.
Mostra Gourmet – “O Sabor da Língua Portuguesa”
03 a 31/07/2010
Restaurante 00 Cozinha Contemporânea – Pratos especialmente criados pela chef Joana
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Carvalho, inspirados na cultura e culinária dos países que falam a nossa língua.
Endereço: 00 Cozinha Contemporânea – Rua Padre Leonel Franca, 240 – Gávea – Tel. 25408041
17/07/2010 (Sábado)
22:00h – Teatro Odisséia
FESTLIPSHOW apresenta:
Festa do evento com músicos dos países participantes com um grande show de integração entre
os artistas: Teresa Cristina, Orquestra Voadora, Abel Duerê, Cheny Wa Gune, Hélio Ramalho, DJ
MAM e Elisa Lucinda.
Endereço: Rua Rua Mem de Sá, nº 66. Lapa - Rio de Janeiro.
Telefones: (21) 2224.6367 ou (21) 2266.1014
Ingressos: R$ 16,00 (meia, R$ 8,00) – até às 22h30: R$ 10,00
OFICINAS TEATRAIS
19 e 20/07/2010 (Segunda e terça)
Com a atriz e diretora portuguesa “Maria do Céu Guerra” do grupo A Barraca, direcionada aos
atores participantes do FESTLIP e para estudantes de teatro como ouvintes.
Entrada franca (distribuição de senhas 1 hora antes).
13:00h às 18:00h - Espaço Sesc - Arena
Maria do Céu Guerra é atriz e diretora portuguesa. Com um longo currículo, Maria do Céu Guerra
esteve presente, em 1971, na fundação do Teatro Experimental de Cascais, um dos marcos do
teatro independente português. Em 1975, criou a companhia A Barraca por onde vem atuando
não só em Portugal, mas também em diversos países pelo mundo.
21/07/2010 (Quarta)
Vivência com encenadores dos grupos teatrais do FESTLIP 2010
9:00h às 12:00h / 14:00h às 17:00h - Espaço Sesc - Arena
22/07/2010 (Quinta)
Oficina de iluminação cênica com Valmyr Ferreira
13:00h às 15:00h - Espaço Sesc – Arena
MESAS DE DEBATES
20/07/2010 (Terça)
Tema: “A imprensa no universo teatral da língua portuguesa” com mediação de Tânia Brandão.
20:00h – Espaço Sesc - Arena
* A mesa será composta por jornalistas especializados em teatro dos países de língua
portuguesa, com mediação da crítica, ensaísta e professora, Tânia Brandão, e a participação dos
jornalistas de Angola, Portugal, Moçambique e Brasil.
Entrada franca (distribuição de senhas 1 hora antes).
21/07/2010 (Quarta)
Mesa de debates – Tema “O diálogo do teatro dos países da língua portuguesa”
19:00h – Teatro Sesc Ginástico
* A mesa será composta por dramaturgos especializados em teatro dos países de língua
portuguesa, com mediação do dramaturgo e roteirista, Bosco Brasil, e a participação de
dramaturgos de Angola, Portugal, Moçambique e Brasil.
Entrada franca (distribuição de senhas 1 hora antes).
Programação Teatral do FESTLIP:
15 a 18/07 e 22 a 25/07 (Quinta a Domingo)
Mostra Teatral – Entrada Franca – Horários e endereços dos teatros:
Teatro Sesc Ginástico - Av. Graça Aranha, 187. Bilheteria (21) 2279-4027
qui/sex/sab/dom – 19:00h
Teatro Sesc Tijuca - Rua Barão de Mesquita, 539. Bilheteria (21) 3238-2109
qui/sex/sab/dom – 20:00h
Espaço Sesc - Arena – Rua Domingos Ferreira, 160 – Copacabana. Bilheteria (21) 2547-0156.
qui/sex/sab – 21:00h e dom – 19:30h
Sesc Rio Casa da Gávea – Pça Santos Dumont, 116 sobrado – Gávea. Bilheteria (21) 22393511.
qui/sex/sab/dom – 19:00h e 21:00h
CAIXA Cultural - Teatro Nelson Rodrigues – Avenida República do Chile, 230 – Anexo. Centro.
Bilheteria (21) 2262-0942.
qui/sex/sab/dom – 19:30h
* Retirada de senha 01 hora antes
**Apresentações dos grupos teatrais, representantes dos países de língua portuguesa. Composto
por 01 grupo Guiné- Bissau, de Cabo Verde, de Timor Leste, de São Tomé, 02 grupos de Angola,
de Moçambique, 03 grupos do Brasil e 04 de Portugal. Totalizando 15 grupos com 40
apresentações. ENTRADA FRANCA.
Oitavo Festival de Cultura Francesa no Brasil
Dias 14, 15, 16, 17 e 18 de julho, das 10h às 22h
Local: Forte de Copacabana: Campo de Marte. Praça Coronel Eugênio Franco I, Posto 6,
Copacabana.
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Entrada: R$10,00 (inteira). Meia-entrada para estudantes e idosos. Menores de 10 anos e maiores
de 80 anos têm entrada gratuita. Censura: Livre
Estacionamento no local: R$3,00
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