ANIMAÇÃO DE RUA STREET PERFORMANCES
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MISTÉRIOS ANTIGOS

SÁBADO E DOMINGO
SATURDAY & SUNDAY

TEATRO KORAZON, CALIFORNIA USA

PERFORMANCE PERFORMANCE

21H30 | DURAÇÃO DURATION 90min
PARQUE ALTA VILA

III ENCONTRO DE
ESTÁTUAS VIVAS DE ÁGUEDA

Comissionados pela encantadora cidade portuguesa de Águeda
para a reabertura de um jardim de prazer murado de séculos,
Mistérios Antigos levará o público a uma viagem ao nosso
passado antigo. Através das canções de peregrinos medievais do
Caminho do Santiago (que atravessa Águeda), às versões
ibéricas, nosso património agrário, pastoral e xamânico compartilhado da Eurasion, até que descemos para a névoa de uma ilha
de mulheres de Avalon, vamos descobrir as nossas origens
míticas comuns.

ARTE PERFORMATIVA STREET PERFORMANCES

DIA 01

Pelo terceiro ano consecutivo, muitos serão os
artistas da imobilidade que irão animar Águeda
neste fim-de-semana. Das ruas da Baixa à
Avenida Dr. Eugénio Ribeiro, passando pelo
mercado municipal, serão cerca de 15 estátuas
vivas num percurso cheio de surpresas.

10H00 13H00 MERCADO MUNICIPAL
15H30 18H30 AVENIDA DR. EUGÉNIO RIBEIRO
DIA 02
15H30

For the third consecutive year, many will be the
immobility artists that will liven Águeda this
weekend. From the downtown streets to Dr.
Eugénio Ribeiro Avenue and throughout the
municipal market there will be about 15
living statues in a journey full of surprises.

Commissioned by the charming Portuguese city of Águeda for
their reopening of a centuries old walled pleasure garden, Mistérios Antigos will take the audience upon a journey into our ancient
past. Through Medieval pilgrim’s songs from the Caminho do
Santiago (that wends through Águeda), to the Iberian versions our
shared Eurasion agrarian, pastoral, and shamanic heritage, until
we descend into the shrouded mists of an Avalon-like island of
women, we will discover our common
mythic origins.

18H30 RUA LUÍS DE CAMÕES

VOTE NA SUA ESTÁTUA FAVORITA
VOTE FOR YOUR FAVORITE STATUE

LO PERM
CU

INSTALAÇÃO INSTALLATION

16H00 22H00 | DURAÇÃO DURATION 6H
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO

ESPET
Á

AGITstudio será dedicado à arte contemporânea, à política e à transcendência.
A questão investiga a interseção da arte, a teoria político-social e o ativismo ambiental.
O foco está nas práticas e discursos geopolíticos actuais , no círculo do Japão e Europa.
Os artistas convidados abordam novas estratégias estéticas através das quais temas
atuais - incluindo mas não limitado à crise política multifacetada - têm encontrado
ressonância e resposta criativa na prática artística e na cultura visual de cada um.
AGITstudio will be dedicated to contemporary art, politics and transcendence. The issue
investigates the intersection of art, political-social theory and environmental activism.
The focus is on current geopolitical practices and discourses in the circle of Japan and
Europe. Guest artists approach new aesthetic strategies through which current themes
- including but not limited to the multifaceted political crisis - have found resonance and
creative response in one's artistic practice and visual culture.

LO PERM
CU

AGITgarden

IMPROVISE AND ORGANIZE FROM ALL WALKS OF ART

INSTALAÇÃO/PERFORMANCE INSTALLATION/PERFORMANCE

16H00 22H00 | DURAÇÃO DURATION 6H
PARQUE DA ALTA VILA

OW

YUGA HATTA & CECILIA BORETTAZ
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Impulsionados pelo caracter único do lugar, o
cenário circundante e o contexto do festival
AgitÁgueda, os artistas foram convidados a explorar
o contexto histórico, a actualidade da cidade e a
linguagem que caracteriza cada um dos intervenientes, criando um ambiente único, que devolve à cidade a
interação e habilidade transformativa da paisagem.
Driven by the unique character of the place, the surrounding scenery and the context of
the AgitÁgueda festival, the artists were invited to explore the historical context, the
current situation of the city and the language that characterizes each one of the
intervenient, creating a unique environment that returns to the city, the interaction and
transformative ability of the landscape.

08E09
SÁBADO E DOMINGO
SATURDAY & SUNDAY

BODYPAINTING

CURADORIA DE VILIJA VITKUTĖ

PERFORMANCE PERFORMANCE

DIA 08 WORKSHOP 15H00 PARQUE ALTA VILA
DIA 08 E 09 16H30 BAIXA
O body painting tem uma tradição muito longa em todo o mundo.
O moderno movimento de arte bodypainting tem uma grande força.
Artistas de 6 países diferentes farão o seu melhor para atordoar e
entreter os visitantes do AgitÁgueda, com uma arte de alta
qualidade criando uma experiência especial para a cidade.
Body painting has a very long tradition throughout the world. The
modern bodypainting art movement has great strength. Artists
from 6 different countries will do their best to stun and entertain
visitors in AgitÁgueda with a high quality art creating a special
experience for the city.

STOP MOTION VÍDEO PERFORMANCE E
SESSÃO FOTOGRÁFICA BODY PAINTING

EL ONÍRICO INTERIOR

20H30 LARGO 1º DE MAIO

HALOQUÉ, CATALUNYA ESPANHA
TEATRO THEATER

LEMBRA-TE DE MIM

DURAÇÃO DURATION 15MIN | 9 SESSÕES SESSIONS
11H00 19H00 RUA LUÍS DE CAMÕES

PAULINA ALMEIDA, PORTUGAL

PERFORMANCE PERFORMANCE

Esta bela estrutura alberga um pequeno teatro com capacidade para 16 pessoas é
construída a partir de materiais reciclados e possui uma estética inspirada na tradição
Inca. No seu interior podemos desfrutar de uma pequena peça para todos os públicos,
em que um ator-manipulador interage com marionetas holográficas. O protagonista,
Hakan, percebe que o seu interior está vazio. A sua luz apagou-se. Aqui começa uma
viagem para recuperar a luz, um caminho partilhado com outros objetos pessoais que
ganham vida e hologramas muito reais através do mundo dos sonhos.

17H00 PRAÇA DO MUNICÍPIO
DURAÇÃO DURATION 30min
É uma exploração do tema actual da transformação dos centros
históricos, ligada à experiência pessoal da artista. As memórias de
infância, da roupa a secar, pendurada nas ruas, pela romantização do
dia-a-dia. A instalação consiste num número de estacas levantadas
e interligadas por cordas. Em cada corda estão penduradas camisas,
num total de 150. A imagem da roupa a secar, centro vivo na
memória, convida o público para um espaço, quase metafísico,
imersível, e de reflexão, de zonas inconscientes da sociedade.

This beautiful structure houses a small theater with capacity for 16 people. Built from
recycled materials and with an aesthetic it is inspired by the Inca tradition. Inside, we can
enjoy a small piece for all audiences, in which an actor-manipulator interacts
with holographic puppets. The protagonist, Hakan, realizes that his
interior is empty. His light faded out. Here begins a journey to restore
the light, a path shared with other personal objects that come to life
and very real holograms through the dream world.

It is an exploration of the current theme of the transformation of historical
centers, linked to the artist's personal experience. The memories of
childhood, of drying clothes hanging in the streets, by the romantization
of everyday life. The installation consists of a number of stakes raised and
interconnected by ropes. On each rope, shirts are hung, for a total of
150. The image of the clothes to dry, center alive in memory, invites
the public to a space, almost metaphysical, immersible, and
reflection, of unconscious zones of society.

BLACK UMBRELLA

MAŁGOSIA SUŚ, POLÓNIA

PERFORMANCE PERFORMANCE

17H30 AVENIDA DR. EUGÉNIO RIBEIRO

Nesta instalação coreográfica, guarda-chuvas pretos
e uma figura humana continuamente em transformação, embora às vezes quase imperceptível,
enquanto têm uma ampla gama de um para o outro.

PAPRIKA GOURMET

MIKA PAPRIKA, PORTUGAL

ARTES CIRCENSES CIRCUS ARTS

45min DURAÇÃO DURATION
15H30 | 18H30 AVENIDA DR. EUGÉNIO RIBEIRO

SWEET DRAMA #1
My life on a string.

DULCE DUCA, PORTUGAL

PERFORMANCE PERFORMANCE

In this choreographic installation, it keeps black rains
and a human figure continually in transformation,
although sometimes almost imperceptible, while
having a wide range from one to the other.

Paprika Gourmet é um restaurante ao comando do
excêntrico Chef Paprika que tempera as suas receitas
exóticas com magia, equilibrismos, manipulação de
objetos e humor, apimentadas com a participação do
público. Um espetáculo para todas as idades.

18H00 PRAÇA DO MUNICÍPIO

Sweet Drama é um drama cómico. A personagem
principal, uma jovem noiva é deixada no altar pelo
seu prometido, ao menos é que nos faz acreditar.
Esta situação drástica, leva-a a um estado de
desespero e vai pelas ruas em busca da sua
felicidade e com uma obsessão extrema de casar-se
custe o que custar.

Paprika Gourmet is a restaurant in charge of the
eccentric Chef Paprika that seasons its exotic recipes
with magic, balancing, objects manipulation and
humor, peppered with the participation of the public.
A show for all ages.

Sweet Drama is a comedy drama. The main character,
a young bride is left on the altar by her fiance, at least
that is what she makes us believe. This drastic
situation leads to a state of despair and goes on the
streets in search of her happiness and with an
extreme obsession to marry at all costs.

THE BIRDS ARE
PICKING FLOUR

SABETH DANNENBERG, ALEMANHA

MASTRO CHINÊS CHINESE POLE

19H00 JARDINS DA PRAÇA DO MUNICÍPIO

É um grande dia para Dona Augusta. Açúcar, farinha,
5 ovos. Estão todos convidados. Mas calma, talvez os
pássaros também estejam a chegar. Levantando-se,
caindo, enrugando, tremendo, acenando. Fumar
apressadamente. Inspirado pelo romance de Valter
Hugo Mãe "A máquina a fazer espanhóis" e a lenda
dos caladinhos inventados por um padeiro português
na oposição à ditadura de Salazar, Sabeth Dannenberg criou uma história absurda. Transformando seu
corpo e mastro chinês, derretendo acrobacias e
histórias. Combinando teatro físico e novo circo
criando sua própria linguagem de teatro.

PLAYGROUND

BRUNA MARTINS, PORTUGAL

PERFORMANCE PERFORMANCE

18H30 PRAÇA DO MUNICÍPIO

Somos jogadores. Brincadeiras.
E depois há a seleção natural.
Nós pegamos onde o último homem deixou de brincar.
Estamos no mundo de fazer o nosso próprio jogo.
Estamos receptíveis. PLAYGROUND

LA FUMISTERIE

SARA DELGADO, ROMAN ESTEBE
&THOMAS PROBST, PT FR BE

INSTALAÇÃO/PERFORMANCE
INSTALLATION/PERFORMANCE

19H30 AVENIDA DR. EUGÉNIO RIBEIRO

It’s a big day for Dona Augusta. Sugar, flour, 5 eggs.
You are invited. But quiet, maybe the birds are coming,
too. Rising, falling, wrinkling, crinkling, trembling,
waving. Smoke husching. Inspired by Valter Hugo
Mães novel “A máquina a fazer espanhóis” and the
legend of the “caladinhos” -cookies invented by a
Portuguese baker in the opposition of Salazar’s
dictatorship, Sabeth Dannenberg is creating an
absurd story. Transforming her body and the chinese
pole she is melting acrobatics and storytelling.
Combining physical theatre and new circus she is
creating her own theatre language.

We are players.
And then there is natural selection.
We got to where the last man left to play.
We are in the world of making our own game.
We are receptive. PLAYGROUND

ÁGUA

La Fumisterie é um coletivo de três artistas de
caminhos artísticos diferentes. Sara Delgado de
Portugal, Roman Estebe França e Thomas Probst
Bruxelas, que apresenta performances em torno do
elemento fogo e da construção mecânica com metal.
A apresentação será o culminar de um trabalho em
progresso, de construção de objetos de grande
escala para a rua, realizado durante a residência
AGITlab, em Águeda. O trabalho do coletivo
desenvolveu-se a partir da recuperação de desperdícios, recolhidos nas imediações de Águeda durante
o período de residência desde Maio.

VILIJA VITKUTE, SUÉCIA

PERFORMANCE PERFORMANCE

DIA 09

16H00 JUNTO AO POSTO DE TURISMO DE ÁGUEDA

La Fumisterie is a collective of three artists of
different artistic paths. Sara Delgado from Portugal,
Roman Estebe France and Thomas Probst Brussels,
which presents performances around the fire
element and mechanical construction with metal. The
presentation will be the culmination of a work in
progress, building large-scale objects for the street,
held during AGITlab residence in Águeda. The work of
the collective has developed from the recovery of
waste, collected in the vicinity of Águeda during the
period of residence since May.

Será uma colaboração entre os grupos folclóricos de Vale Domingos e Recardães e do
departamento de dança de Varsóvia, o Colectivo de pintura corporal Vilija Vitkute da
Suécia, junto ao posto de Turismo de Águeda à beira rio. Os grupos intervenientes
fundir-se-ão numa experimentação dançada junto ao rio.
It will be a collaboration between the folkloric groups of Vale Domingos and Recardães
and the dance department of Warsaw, the Vilija Vitkute Body Painting Collective of
Sweden, next to the Águeda Tourism Office by the river. Where the intervening groups
will merge in an experimentation danced by the river.

15E16

COPITUNA
D’OPPIDANA

MÚSICA MUSIC
DIA 15 | 10H00 11H00
15H00 18H00

SÁBADO E DOMINGO
SATURDAY & SUNDAY

WORKSHOP WORKSHOP

Concluí-se: se ser estudante é ter ânsia em saber
e espírito jovem, ser Tuno será exaltar em música
e canto o ânimo de ser estudante e o vigor da
juventude, virtudes a deverem ser permanentes
e sem idade! Concluding: if to be a student is to
have eagerness to know and young spirit, to be
Tuno will be to exalt in music and singing the
spirit of being a student and
the vigor of youth, virtues
to be permanent and
ageless!

12nBRASS

MÚSICA MUSIC

DIA 15

CONCERTOS ÍNTIMOS INTIMATE CONCERTS

DIA 15

17H00 RUA JOSÉ MARIA VELOSO

Quem já a viu em concerto reconhece-lhe o imenso carisma.
Celina da Piedade tem levado o seu acordeão e a sua voz até aos
mais diferentes contextos, algures entre as formas e cores
tradicionais, em viagens pelas memórias da música de raíz
portuguesa e um sentir mais moderno e universalista. Desenha
uma música cheia de alma e de personalidade, que, em palco,
ganha com a sua formidável presença.
Those who have seen her in concert recognize her immense
charisma. Celina da Piedade has taken her accordion and her
voice to the most different contexts, somewhere between
traditional forms and colors, on trips through the memories of
Portuguese roots music and a modern and universalist feel. She
draws a song full of soul and personality, which, on stage, wins
with its formidable presence.

SÁBADO E DOMINGO
SATURDAY & SUNDAY

CENTRO CIÊNCIA VIVA

RUAS DA CIDADE

CELINA DA PIEDADE

22E23

TUBOS E
FORNOS
SOLARES

14H30 RUAS DA CIDADE

Com o objectivo de proporcionar aos alunos mais
avançados da Oficina de Orquestra da OF12ABRIL
um desafio coincidente com a sua exponencial
evolução, os 12nBrass resultam dum mix de
experiência, desejo e determinação de alunos e
docentes. Com uma perna no Jazz e outra no
Rock, os 12nBrass definem o seu estilo como
"street brass", com um reportório vibrante
marcado pelo som energético.

DIA 22 | 14H30 17H30
LARGO 1º DE MAIO
Neste workshop os participantes
terão oportunidade de conhecer
melhor o que são e como funcionam
os fornos solares, bem como,
enquanto saboreiam umas pipocas
feitas nestes fornos, perceber o que
acontece e o que é preciso para que
um grão de milho se transforme
numa pipoca. Será ainda possível
experimentar os tubos solares e
perceber o que acontece à energia
vinda do sol neste caso.

PUPILS FUNK

MÚSICA MUSIC

DIA 22 | 15H00 18H00
RUAS DA CIDADE
A Brass Band de origem
aveirense integra uma secção
de sopros e percussão, tendo
como estilo característico o
funk, interpretando temas que
vão dos anos 60 à atualidade.

In this workshop, the participants
will have the opportunity to get to
know what solar cookers are and
how they work, as well as, while
enjoying some popcorn made in
these ovens, to understand what
happens and what it takes for a
corn kernel to become a popcorn.
Come taste and realize how to
"cook popcorn with the sun" and
try the solar tubes.

The Brass Band from Aveiro
integrates a section of brass
and percussion, having like
characteristic the funk,
interpreting subjects that go
from the 60's to the actuality.

With the aim of providing to the most advanced
students of the OF12ABRIL Orchestra Workshop
a challenge coinciding with its exponential
evolution, the 12nBrass result from a mix of
experience, desire and determination of
students and teachers. With one leg in the
Jazz and another in the Rock, the 12nBrass
define their style as "street brass", with a
vibrant repertoire marked by energetic
sound.

III ENCONTRO DE FANFARRAS

ORG: ASS. FANFARRA KÁUSTIKA, PORTUGAL

FÁRRÓBÓDÓ, FUNK YOU BRASS BAND, KUMPANIA ALGAZARRA, FK SCHOOL
MÚSICA MUSIC

DIA 23

10H30 RUAS DA CIDADE

CARNAVAL FORA D’HORAS
+ SAKTHI COLOR DAY

ESCOLAS DE SAMBA, PORTUGAL

CORTEJO PARADE

DIA 16

CONCURSO CHAPÉUS

16H30 AVENIDA DR. EUGÉNIO RIBEIRO BAIXA DA CIDADE

ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOMOS ARTE

O fervor e alegria que caracterizam o Samba vão influenciar todos aqueles que assistem...
entre músicos e sambistas, o cortejo será liderado por uma centena de artistas,
pertencentes a várias escolas de Samba.
The enthusiasm and joy that characterize
Samba will affect those who witness it... between musicians and samba dancers, the
parade will be led by hundreds of artists, coming from various Samba schools.

CONCURSO CONTEST

DIA 23

10H30

17H00 RUA LUÍS DE CAMÕES

VOTE NO SEU CHAPÉU FAVORITO
VOTE FOR YOUR FAVORITE UMBRELLA

APP AgitÁgueda

ANIMAÇÃO DE RUA
STREET PERFORMANCES

HORA TIME

TÉRMINO NA TENDA

Terceiro encontro, três fanfarras! A música das fanfarras regressa a Águeda e desfila
durante o dia pelas ruas da cidade. Com encontro marcado para a tenda do AgitÁgueda
às 17h, o ritmo, a animação e a boa disposição não faltarão na reta final do festival.
Festa garantida! Third meeting, three brass bands! The brass band music returns to
Águeda and parades through the streets of the city during the day. With an appointment scheduled for the AgitÁgueda tent at 5pm, the rhythm, animation and a good
mood will not be lacking in the final stretch of the festival. Party, for sure!

Consulte o programa completo!

ESPETÁCULO SHOW

LOCAL PLACE

DURAÇÃO DURATION

PERMANENTE EM JULHO PERMANENT IN JULY
16H00

AGITstudio

1

Instituto da Vinha e do Vinho

6H

16H00

AGITgarden

2

Parque da Alta Vila

6H

Feira de Artesanato 08H30 24H00 SEXTA-FEIRA FRIDAY
15H00 24H00 SÁBADO SATURDAY
10H30 23H00 DOMINGO SUNDAY

Largo 1º de Maio

01 | SÁBADO SATURDAY
III Encontro de Estátuas Vivas de Águeda

10H00

3

Mercado Municipal

3H

01 E 02 | SÁBADO E DOMINGO SATURDAY & SUNDAY
15H30

III Encontro de Estátuas Vivas de Águeda

4

Avenida Dr. Eugénio Ribeiro

3H

21H30

Mistérios Antigos

2

Parque Alta Vila

90min

2

Parque Alta Vila

El Onírico Interior

5

Rua luís de Camões

15H30 | 18H30

Paprika Gourmet

4

Avenida Dr. Eugénio Ribeiro

16H30

Bodypainting

9

Baixa da Cidade

17H00

Lembra-te de Mim

4

Avenida Dr. Eugénio Ribeiro

17H30

Black Umbrella

6

Praça do Município

18H00

SWEET DRAMA #1 My life on a string.

6

Praça do Município

18H30

Playground

7

Jardins da Praça do Município

19H00

The Birds are Picking Flour

4

Avenida Dr. Eugénio Ribeiro

19H30

La Fumisterie

20H30

Stop Motion vídeo Performance e Sessão fotográﬁca Body Painting

08 | SÁBADO SATURDAY
Workshop Bodypainting

15H00

08 E 09 | SÁBADO E DOMINGO SATURDAY & SUNDAY
11H00

19H00

15min
45min
40min
30min
40min
40min
40min
40min

Largo 1º de Maio

40min

Junto ao Posto de Turismo

40min

Ruas da Cidade

60min | 3H

Ruas da Cidade

45min

09 | DOMINGO SUNDAY
16H00

Água

8

15 | SÁBADO SATURDAY
10H00 | 15H00

Copituna D'Oppidana

14H30

12nBrass

17H00

Celina da Piedade

10 Rua José Maria Veloso

60min

16 | DOMINGO SUNDAY
16H30

Carnaval fora d’Horas

7

9

Baixa da Cidade

90min

16H30

Sakthi Color Day

Av. Dr. Eugénio Ribeiro

7

9

Av. Dr. Eugénio Ribeiro

Baixa da Cidade

30min

22 | SÁBADO SATURDAY
14H30

Tubos e Fornos Solares

Largo 1º de Maio

3H

15H00

Pupils Funk

Ruas da Cidade

3H

23 | DOMINGO SUNDAY
10H30

Concurso de Chapéus

Rua Luís de Camões

7H30

10H30

III Encontro de Fanfarras

Ruas da Cidade

7H15

5

10H30 | 14H30

Fárróbódó

Ruas da Cidade

45min

11H00 | 15H30

Funk You Brass Band

Ruas da Cidade

45min

15H00 | 16H15

Kumpania Algazarra

Ruas da Cidade

45min | 30min

17H00

Fanfarra Fárróbódó, Funk You Brass Band

Largo 1º de Maio

30min

Kumpania Algazarra, FK School
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1

PARQUE ALTA VILA

2

MERCADO MUNICIPAL

3

AVENIDA DR. EUGÉNIO RIBEIRO

4

RUA LUÍS DE CAMÕES

5

PRAÇA DO MUNICÍPIO

6

JARDINS DA PRAÇA DO MUNICÍPIO

7

POSTO DE TURISMO

8

BAIXA DA CIDADE 9
RUA JOSÉ MARIA VELOSO 10
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