o
21ª ediçã

5 a 8 outubro 2022
CAA - Centro de artes de agueda
POR HUMOR A MUSICA

dorfeu.pt/ogestoorelhudo

Orelhas no ar!
Está aí a 21a edição do
Festival O Gesto Orelhudo.
De 5 a 8 de outubro, Águeda
recebe quatro grandes noites de musicomédia.
Além do Auditório principal e do Café-Concerto,
este ano há também espetáculos na Sala-Estúdio do CAA,
novidade do festival. Entre estreias e regressos
há muito esperados, são oito os espetáculos de fusão
músico-teatral que compõem o cartaz deste ano.
SEMPRE POR HUMOR À MÚSICA!

o
21ª ediçã

quarta

5

21h30
AUDITÓRIO
80’

THE MOZART GROUP

M/6

(POLÓNIA)

CLASSICAL THERAPY

Em 2011 apresentaram-se n’O Gesto
Orelhudo pela primeira vez. Agora, onze
anos depois, é mais do que altura de
regressarem. Fenómeno de popularidade à
escala planetária, The MozART Group são
um virtuoso quarteto de cordas, de sólida
formação clássica, que apresenta a música
erudita de uma forma criativa, cómica e
muito original, brincando com a formalidade
sóbria dos grandes concertos. Venham rir-se
deles, e com eles, na abertura da 21a edição
d’O Gesto Orelhudo!

23h00
C A F É - C O N C E R TO
60’

M/6

QUARTETO DOS TRÊS IRMÃOS
PEDRO E PAULO
Paulo e Pedro são uma dupla de artistas,
simultaneamente atores e músicos, que
usam o humor como 'arma de arremesso’
para espíritos mais sisudos. Têm no seu
repertório canções dos melhores autores
da música nacional e deles próprios, com
arranjos e interpretações improváveis. O
público orelhudo que se prepare, porque
vai sair do café-concerto do CAA com
dores nos maxilares!

qu inta
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21h30
AUDITÓRIO
65’

M/6

PIECES OF PEACE
BERNARD MASSUIR (BÉLGICA)

O Gesto Orelhudo já é casa para Bernard
Massuir. Neste novo espetáculo, o
performer belga convida o espetador a viver
uma experiência sensível, numa verdadeira
viagem de arte vocal. “Pieces of Peace” é um
concerto imaginado como uma meditação,
uma contemplação, um momento fora do
tempo, um tempo no vazio do momento. Um
toque de alegria, um cheiro de serenidade, e
um sabor de espiritualidade... Sentem-se,
fechem os olhos e levantem voo neste
segundo dia orelhudo.

22h45
SALA-ESTÚDIO
50’

M/6

SOU EU

E S T E - E S T A Ç Ã O T E AT R E A L

“Sou Eu” recorre à poesia visual e a um
impulso empático entre ator e espectador.
Na sua ingenuidade e verdade, o “clown”
mergulha, através da simples existência,
numa das etapas mais apaixonantes da vida:
a infância. Com ela vem a ternura, a
descoberta, o jogo, o riso, a imitação, a
exposição sem julgamento. O ator é, aqui,
um criador de impulsos na busca da
felicidade de todos. Com grande
criatividade, toda a banda sonora deste
espetáculo visual é tocada ao vivo.

sexta 7
21h30
AUDITÓRIO
40’

THE CHIPOLATAS

M/6

(REINO UNIDO)

A celebrar 30 anos de carreira, The
Chipolatas é uma das mais prestigiadas
companhias internacionais de música, humor
e novo circo. A música folk e eletrónica são
aqui combinadas com cativantes números de
clown. Este trio tem na interação com o
público a sua maior forma de diversão. A sua
música festiva ilustra a perícia circense, ao
som das palmas que lhes chegam. Aterraram
no Festival O Gesto Orelhudo, pela primeira
vez, em 2005. À 21a edição estão,
finalmente, de regresso!

22h30
SALA-ESTÚDIO
90’

M/6

AOMAR
GRAEME PULLEYN

Dois atores, duas personagens, dois
viajantes, aparentemente sem rumo, mas
com um propósito: ver o mar. Dom Quixote e
Sancho Pança renascem em teatro e vídeo,
agora numa versão beirã e deslocando-se
em sidecar! Sem dinheiro para as portagens,
a história faz-se por estradas interiores.
Águeda fez parte do roteiro geográfico do
espetáculo, com o envolvimento dos alunos
da Escola de Palco e a participação de Luís
Fernandes na banda sonora original.

sábado
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21h30
AUDITÓRIO
60’

M/6

ORQUESTA REUSÓNICA TRÍO
(CATALUNHA, ESP)

A reutilização criativa de materiais, o jazz
mundial e a música tradicional juntam-se
num conceito único e fascinante. Três músicos,
com vasta experiência em fazer música
com objetos inusitados (rodas, pranchas,
escadotes, baias, entre muitos outros),
reúnem-se num concerto que transpira
criatividade musical. Inédito, único e, claro,
orelhudo! Música, ecologia e criatividade:
novos sons, num mundo novo. Para ver e ouvir,
com a Orquesta ReuSónica Trío.

AUDITÓRIO
60’

M/16

22h45

COLETÂNEA ESTEFÂNIA
d’ORFEU AC

Eis a sequela de “Reportório Osório”, criação
d’Orfeu que marcou a última década. Neste
novo espetáculo, à dupla Luís Fernandes e
Sónia Sobral junta-se agora a cantatriz
Patrícia Lestre, encarnando as personagens
femininas antes somente intuídas.
As histórias sentimentais dos homens têm
agora contraditório. Coletânea Estefânia é
um confronto épico. O palco como arena
doméstica. Novas canções de amores e
humores, em estreia absoluta, no
Festival O Gesto Orelhudo.

BILHETEIRA
PRÉ-VENDA

até às 19h de quarta-feira, 5 de outubro

25€ PASSE AUDITÓRIO (4 NOITES)
12€ BILHETE DIÁRIO AUDITÓRIO
8€*/ESPETÁCULO SALA-ESTÚDIO

DURANTE O FESTIVAL

35€ PASSE AUDITÓRIO (4 NOITES)
12€ BILHETE DIÁRIO AUDITÓRIO
8€*/ESPETÁCULO SALA-ESTÚDIO
O ESPETÁCULO NO CAFÉ-CONCERTO É DE ENTRADA LIVRE, SUJEITO À LOTAÇÃO.
Não é permitida a entrada a menores de 3 anos. Lotação limitada em todos os espetáculos.

DESCONTOS
> 50% em qualquer compra, para os portadores de Cartão d’Orfeu ou ≤ 25 anos
> * 50% no bilhete de cada espetáculo Sala-Estúdio, na compra do Passe Auditório
> oferta de Passe Auditório a alunos Escola de Palco 2022/2023
Descontos não acumuláveis.

onde comprar
*CAA-CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA
TERÇA A SÁBADO: 10H-19H
DOMINGO: 14H-18H

BILHETEIRA ONLINE
TICKETLINE.PT

DURANTE O FESTIVAL, A BILHETEIRA NÃO FECHA APÓS AS 19H00

*Rua Joaquim Valente Almeida, noº30, 3750-154 Águeda; tel (+351) 234 180 151; caa@cm-agueda.pt

campanha amigos
AMIGO d’ORFEU POR 1 ANO 20€
AMIGO d’ORFEU POR 3 ANOS 40€

Adesões antecipadamente no Espaço d’Orfeu ou,
durante o festival, na Banquinha Orelhuda.
Para quem já é Amigo d’Orfeu, a validade é prolongada no ato da renovação.

VANTAGENS:
> 50% desconto nos eventos d’Orfeu (durante 1 ou 3 anos)
já aplicável aos bilhetes da 21 edição do Festival O Gesto Orelhudo
> oferta de brinde d’Orfeu à escolha na Banquinha Orelhuda
merchandising, CDs, etc (adesão 1 ano: 1 brinde / 3 anos: 2 brindes)

E ainda:
> descontos em cursos específicos Escola de Palco
> descontos em bilhetes de entidades parceiras
> envio permanente de toda a informação d’Orfeu AC

mais info: dorfeu.pt/amigosdorfeu

DORFEU.PT/OGESTOORELHUDO
FACEBOOK.COM/DORFEUAC
ÁGUEDA BORRALHA
F R E G U E S I A

Unlocking Solutions

