:: Aliança Francesa de Campinas ::

01/10/2009
SEMANA FRANCESA 2009
De Outubro a Dezembro

Programação

Obs. A programação não está em ordem
cronológica e sim de atividades:
Música, Cinema, Exposições, Gastronomia e
Dança.
Exposições
Música
Vozes
A Capela
de Córsega “A
FILETTA”
Exposição
de fotos:“Reflexões
parisienses”
Teatro
Colégio
Etapa
de
Valinhos
de Marcus Brandão
Sábado
de novembro
às 20h00
Colégio 7
Etapa
de Valinhos
Entrada
livre
De 15 até
27 de novembro, de segunda a
sexta das 9h00 às 20h00 e sábado de 9h00 às
Atualmente,
polifonias Corsican são famosas
18h00.
no
mundo inteiro.
Isto é graças
asos
pioneiras
“O objetivo
não era fotografar
todos
pontos
como
aode
grupo
Filetta.
Nascido em
célebres
Paris, Aestava
centralizado
em 1978,
em
Balagne
na Córsega,
tem a tive
paixão
por
apenas
dez deles.
Observando-os,
a idéia
canto e folclore. A banda é profundamente
de associá-los aos planos de seu ambiente
enraizada na terra de onde originou e que lhe
próximo, que chamavam minha atenção.
deu este nome. Seus repertórios ilustram a
Então decidi apresentá-los em “tryptique”,
jornada artística da banda: hinos sagrados e
termo francês que designa três elementos
profanos herdados da tradição assim como os
reunidos para formar um só. Todos os efeitos
sons originais. Estamos diante de uma cultura
foram realizados
hora daatomada
da
dinâmica
que senarecusa
cristalizar-se
no
imagem”.
passado.
Suas vozes são místicas e únicas.
Cinema
“De Víbora em Punho” (Vipère au Poing)
(França/Reino Unido, 2004).
De Philippe De Broca.
Drama em Cores/100’
Colégio Etapa de Valinhos
Domingo 15 de novembro às 19h00
http://www.afcampinas.com.br/noticias.php?id=23

busca

25/03/2008
Ampliando o
vínculo
FrançaBrasil
Comunidade
FrançaBrasil...
Leia mais +

16/04/2008 - TCF
2009
Confira as datas
Leia mais +

05/05/2008 Aliança Francesa:
Reconhecida pelo
Goverdo de Québec
Para iniciar o processo
de imigração é
necessário, ter um
nível mínimo no idioma
francês. O governo
canadense estipulou o
mínimo de 150 horas
de aprendizado,
equivalente ao curso
básico da Aliança
Francesa.
Leia mais +

