Comemorações do Dia da Independência de São Tomé e Príncipe

VUNGU TÉLA NON
Concerto de Música de São Tomé e Príncipe
no âmbito da IV Feira do Livro de São Tomé e Príncipe
Domingo _ 13 Jul 2014 _ 17h00
GRANDE AUDITÓRIO do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
ENTRADA LIVRE
com a participação de: Açoriano, Bruna Lee, Ching Sofredor, Eidji P, Filípe Santo, Gapa,
Izeter, Jedy Blindado, Laura dos Santos, Leo Bocacopo /lançamento do disco/, Leonildo
Barros, Luís Kibanza, Mick Trovoada, Ninho Anguené, Ricardo (ex Duo RJ), Tonecas
Prazeres, acompanhados por uma banda de músicos (Fílipe Santo, Sanhá, Dua Pina, Mick
Trovoada, Jojó Pinho)
apresentação: ÂNGELO TORRES e ABIGAIL TINY
Apresentar a música santomense cantada e tocada ao vivo pelos artistas de várias gerações; juntar
no mesmo palco as pessoas que criaram a história da música santomense na época alta dos
conjuntos e os jovens artistas de origem santomense a viver em Portugal; redescobrir e descobrir a
música de São Tomé e Príncipe – foram estes os pontos de partida para a criação deste espectáculo
musical que será apresentado no Grande Auditório do ISCTE-IUL no dia 13 de Julho à tarde, no
âmbito da IV edição da Feira do Livro de São Tomé e Príncipe.
Os membros e ex-membros dos famosos conjuntos, os cantores com uma bagagem pesada de
experiências recolhidas ao longo do seu trajecto ensaiaram com os jovens que optaram pelo rap ou
kizomba e dentro destes géneros desenvolvem a sua carreira musical. Foi um ponto de encontro, de
partilha, de troca de ideias, de aprendizagem mútua. O resultado final apresentará a riqueza
admirável da música das Ilhas Maravilhosas.
O concerto contará ainda com a participação do cantor eleito a Melhor Voz de São Tomé e Príncipe
nos anos 2012 e 2013, o Leo Bocacopo, que apresentará o seu novo disco, Afé cú Dêçu.

A entrada é livre, aberta ao público em geral.
Morada: Grande Auditório do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Avª das Forças Armadas, edifício 2; metro: Entre Campos
Programação / Mén Non e Filipe Santo; Direcção Artística e Produção Musical / Filipe Santo;
Concepção e Produção Executiva / Magdalena Bialoborska
Organização:

Apoios:

