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Minta & The Brook Trout
Na base de tudo estão as canções
sucintas de Francisca Cortesão e
os arranjos minimais de Mariana
Ricardo. Quer em gravações quer
em concertos, tem passado por
aqui um elenco de músicos extremamente talentosos na qualidade
de membros fixos e como convidados especiais. Quando se apresenta
em duo, Minta & The Brook Trout
privilegia o contato directo com o
público e despe ainda mais as canções dos vários discos com arranjos
e versões surpreendentes.
VOZ E GUITARRA: FRANCISCA CORTESÃO
UKELELE, PERCUSSÕES E VOZ: MARIANA RICARDO
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Benjamim
Em 2017 editou o sucessor de
“Auto Rádio”. O novo “1986” é fruto de uma parceria de Benjamim
com o britânico Barnaby Keen e
trata-se de um exercício de reciprocidade e partilha.
O resultado são oito canções intercaladas, separadas pela língua
e unidas pelo contexto. “Terra Firme” e "Dança Com os Tubarões"
são dois dos temas do disco e têm
merecido grande destaque nas
rádios nacionais.
VOZ E GUITARRA: BENJAMIM
VOZ E GUITARRA: ANTÓNIO VASCONCELOS DIAS
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Porta com porta
Rute, uma mulher independente com cerca de 40 anos, resolve
comprar um apartamento novo
num edifício de prestígio. Mas
na euforia de conseguir mais
um passo na sua independência
acontece algo que não estava
planeado e que ela não vai conseguir controlar Tony.
Tony, é o proprietário que vai ocupar o apartamento do lado, Porta
com Porta. De facto, Tony com
cerca de 55 anos está muito longe
de ser o vizinho ideal para Rute…
E os problemas acontecem logo
no primeiro encontro.

Uma comédia divertida escrita
por Lázaro Matheus e que tem
finalmente a sua estreia em Portugal.

AUTOR: LÁZARO MATHEUS ; DIREÇÃO: CELSO CLETO
INTERPRETAÇÃO: SOFIA ALVES E JOÃO DE CARVALHO
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Joana Barra Vaz
Joana Barra Vaz divide o tempo entre
a realização e a música e, desde o lançamento do EP "Passeio Pelo Trilho" em
2012, apresentou-se ao vivo como "flume" em várias salas do país.
“Mergulho em Loba” foi muito bem acolhido pela imprensa especializada, figurando no topo de várias listas de melhores discos do ano. Gravado por Bernardo
Barata e com o co-produtor Luís Nunes,
o disco conta com a participação dos
músicos Ricardo Jacinto, David Pires,
David Santos, João Gil, Ana Nagy, Mário
Amândio, Gabriel Correia e ainda Selma
Uamusse como voz convidada no tema
"Tanto Faz".
VOZ E GUITARRA: JOANA BARRA VAZ
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Telmo Pires
Ser Fado
Sem esquecer o seu lado cosmopolita e
de cidadão do mundo, Telmo parte à redescoberta das tradições mais profundas
da canção popular de Lisboa. De um fado
antigo que, na sua voz, é sempre novo.
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Time for T
Time For T foram fundados em
Brighton por Tiago Saga, um jovem de herança britânica, libanesa e espanhola que cresceu no
Algarve. De murmúrios a gritos
melódicos, de voz rasgada e de
guitarradas dedilhadas por ritmos tropicais, a banda apresenta
uma sonoridade única e bem definida capaz de produzir diferentes emoções. “Hoping Something
Anything” é o primeiro longa duração.
VOZ E GUITARRA: TIAGO SAGA
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Os 39 degraus
Quando um ilustre e bem parecido gentleman inglês é procurado
por um crime que não cometeu e
se vê enredado numa teia de espiões, isto significa que estamos
perante “Os 39 Degraus”. Uma
peça que leva ao palco quatro
corajosos actores que, sozinhos,
desempenham mais de 100 personagens, num dos mais brilhantes espetáculos da Broadway e de
West End. Resultado é uma comédia a alta velocidade que tem
intriga, espionagem, aventura,
heróis, vilões, romance e muitas
gargalhadas!
ENCENAÇÃO:CLÁUDIO HOCHMAN
ELENCO: VERA KOLODZIG, JOÃO DIDELET,
MARTINHO SILVA, MARCANTÓNIO DEL CARLO
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