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Vaudeville Rendez-Vous chega àVaudeville Rendez-Vous chega à

sua 4ª edição, com um rico esua 4ª edição, com um rico e

intenso programa artístico,intenso programa artístico,

desenvolvido pelo Teatro dadesenvolvido pelo Teatro da

Didascália, que coloca as cidadesDidascália, que coloca as cidades

de Braga, Guimarães e Vila Novade Braga, Guimarães e Vila Nova

de Famalicão, no centro dode Famalicão, no centro do

desenvolvimento e pensamentodesenvolvimento e pensamento

do circo contemporâneo.do circo contemporâneo.

Neste, que já é o maior e maisNeste, que já é o maior e mais

influente festival de circoinfluente festival de circo

contemporâneo da região Nortecontemporâneo da região Norte

do país, recebemos ao longo de 4do país, recebemos ao longo de 4

dias consecutivos, 21dias consecutivos, 21
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apresentações dos 10 espetáculosapresentações dos 10 espetáculos

programados, entre os quais, 2programados, entre os quais, 2

coproduções em estreia absolutacoproduções em estreia absoluta

e 6 estreias nacionais.e 6 estreias nacionais.

A edição deste ano apresentaA edição deste ano apresenta

propostas artísticas que apontampropostas artísticas que apontam

para a descoberta de novaspara a descoberta de novas

formas, reinventando os padrõesformas, reinventando os padrões

estéticos que normalmenteestéticos que normalmente

associamos ao circo, através deassociamos ao circo, através de

espetáculos híbridos que de formaespetáculos híbridos que de forma

inovadora, subvertem osinovadora, subvertem os

aparelhos e as técnicasaparelhos e as técnicas

tradicionais.tradicionais.

Algumas destas obrasAlgumas destas obras

provocadoras chegam-nos pelaprovocadoras chegam-nos pela

mão de 4 projetos laureados pormão de 4 projetos laureados por

uma das mais importantesuma das mais importantes

plataformas internacionais deplataformas internacionais de

apoio e acompanhamento aapoio e acompanhamento a

artistas emergentes na área doartistas emergentes na área do

circo contemporâneo, acirco contemporâneo, a

CircusNext. O Teatro daCircusNext. O Teatro da

Didascália é parceiro associadoDidascália é parceiro associado

desta plataforma internacionaldesta plataforma internacional

que tem como coorganizador oque tem como coorganizador o

Centro Cultural Vila Flor.Centro Cultural Vila Flor.

No âmbito do trabalho que oNo âmbito do trabalho que o

Festival tem desenvolvido noFestival tem desenvolvido no

apoio que presta aoapoio que presta ao

desenvolvimento edesenvolvimento e

internacionalização do circointernacionalização do circo

contemporâneo em Portugal,contemporâneo em Portugal,



promovemos pela primeira vezpromovemos pela primeira vez

uma coprodução transnacional emuma coprodução transnacional em

parceria com a associação italianaparceria com a associação italiana

Sarabanda, na qual participam 3Sarabanda, na qual participam 3

intérpretes portugueses, sob aintérpretes portugueses, sob a

direção do italiano Boris Vecchio.direção do italiano Boris Vecchio.

O espetáculo Sentido seráO espetáculo Sentido será

desenvolvido em residência nodesenvolvido em residência no

âmbito do Festival, onde fará aâmbito do Festival, onde fará a

sua estreia absoluta, seguindosua estreia absoluta, seguindo

depois para Torino e Génova, emdepois para Torino e Génova, em

Itália.Itália.

Outro dos momentos altos é aOutro dos momentos altos é a

apresentação de Demudar, maisapresentação de Demudar, mais

uma das coproduções do Festival,uma das coproduções do Festival,

com direção artística de Hugocom direção artística de Hugo

Oliveira e interpretação dosOliveira e interpretação dos

alunos do 1º ano do INAC –alunos do 1º ano do INAC –

Instituto Nacional de Artes doInstituto Nacional de Artes do

Circo. Este é o primeiro resultadoCirco. Este é o primeiro resultado

de uma colaboração forte entre ode uma colaboração forte entre o

Festival Internacional VaudevilleFestival Internacional Vaudeville

Rendez-Vous e o INAC, umaRendez-Vous e o INAC, uma

estrutura de formação na área doestrutura de formação na área do

circo, recentemente instalada nocirco, recentemente instalada no

Norte do país.Norte do país.

Formação e ações de
sensibilização

Paralelamente às apresentações, o

festival promove uma série de oficinas

de formação, com o objetivo de

sensibilizar a comunidade envolvente



sobre a complexidade destas

linguagens. Serão desenvolvidas 3

oficinas, uma para cada um dos 3

pilares essências das artes do circo:

malabarismo, equilíbrios e acrobacia

aérea.

Ainda no âmbito das ações paralelas, é

de salientar a 2ª edição do Showcase,

um momento que consideramos

fundamental na persecução do

trabalho que temos desenvolvido na

promoção e difusão dos artistas

nacionais, junto de programadores

portugueses e internacionais.

Com o objetivo de sensibilizar para as

novas práticas de apoio à criação do

circo contemporâneo, organizamos

um debate que pretende lançar um

olhar pelo panorama dos diferentes

modelos de apoio, desenvolvidos pelas

5 instituições convidadas desta 4º

edição: La Central Del Circ

(Barcelona), Biennale Internationale

des Arts du Cirque de (Marselha),

Circus Centrum (Gent), CircusNext

(Europa) e Circus City (Bristol).

Habitar a cidade

Tirando partido do riquíssimo

património cultural das 3 cidades

envolvidas, desafiamos o público a

visitar os equipamentos culturais

deste território, através do programa



Visite Também, com várias sugestões

associadas a cada apresentação

Julho começa a ser sinónimo de circo

nas ruas e praças deste triangulo no

qual se equilibra, há duas edições, este

Festival Internacional de Circo

Contemporâneo.

Venha para a rua assistir à sua
cidade de pernas para o ar!
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