NOTA DE IMPRENSA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ACORDEÃO DE TORRES VEDRAS - ACORDEÕES DO MUNDO
FANDANGO TRAZ MISTURA DE MELODIAS PORTUGUESAS COM MÚSICA ELETRÓNICA
O palco do TeatroTeatro-Cine de Torres Vedras acolherá a realização do terceiro concerto do Festival
Internacional de Acordeão de Torres Vedras 2016 – Acordeões do Mundo,
Mundo com os portugueses
FANDANDO,
FANDANDO já no dia 4 de novembro,
novembro sexta-feira, às 21h30.
21h30
FANDANGO nasce de uma mistura entre música eletrónica e instrumentos acústicos (acordeão
e guitarra portuguesa) – o resultado da colaboração entre Gabriel Gomes (Sétima Legião e
Madredeus) e Luís Varatojo (Peste & Sida e A Naifa).
As músicas do FANDANGO são uma mistura exótica de melodias portuguesas com beats de
eletrónica, que tanto podem fazer a banda sonora perfeita para um pôr-do-sol na costa
atlântica, como a animação para uma noite na pista de dança. A diversidade de ritmos e outros
elementos sonoros utilizados, capturam a essência da música portuguesa, numa colorida
harmonia entre linhas de sintetizadores e batidas de caixas de ritmos, que nos transportam
numa viagem musical pela paisagem e cultura do país.
FANDANDO
Luís Varatojo - Guitarra
Gabriel Gomes - Acordeão
Este concerto destina-se a maiores de 6 anos e o preço do bilhete é de 5 €.
Locais de venda: Bilheteira Online; Posto de Turismo de Torres Vedras, Posto de Turismo de
Santa Cruz, Teatro-Cine de Torres Vedras, Museu Municipal Leonel Trindade, CTT, Worten,
Fnacs e, no dia do concerto, a partir das 18h00, no Teatro-Cine de Torres Vedras.
A 13.ª edição do Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras encerrará com o concerto
de Renato Borghetti Quarteto, do Brasil, no dia 5 de novembro, às 21h30.
Segundo João Garcia Miguel, diretor artístico deste festival, “em 2016 aproximamos mundos e
civilizações. A música oriunda do mundo árabe, representada por acordeonistas vindos do
Líbano e do Egipto, é demonstração da vontade de nos debruçarmos sobre o desconhecido. A
música é um extraordinário veículo para ligar ocidente e oriente e, assim, poder conhecer
culturas com as quais temos vínculos passados. (…) Teremos, também, músicos portugueses e
brasileiros num cruzamento de culturas e miscigenação que nos caracteriza.”

TeatroTeatro-Cine de Torres Vedras
3ª a 6ª: 09h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00
a partir das 18h00 em dias de espetáculo
Av. Tenente Valadim, n.º 19
2560 Torres Vedras
261338131
teatro.cine@cm-tvedras.pt
Localização Google Maps

O Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras – Acordeões do Mundo é uma
organização da Câmara Municipal de Torres Vedras; Programação e Produção do Teatro-Cine de
Torres Vedras; Patrocínio Arena Shopping; Apoio Oeste Portugal; Água Oficial: Água do Vimeiro
e Hotel Oficial: ô Hotel Golf Mar.
Toda a informação sempre atualizada em: www.acordeoesdomundo.com
Andreia Correia
Área de Comunicação da Câmara Municipal de Torres Vedras
31/10/2016

