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“As Orações de Mansata” em Luanda
Produzida no âmbito do projecto P-Stage, tem como parceiro o Elinga Teatro.

A peça As Orações de Mansata, produzida no âmbito do
projecto P-Stage, que tem como parceiro em Angola o
Elinga Teatro, vai ser apresentada em Luanda nos dias 16 e
17 de Maio, às 20h30, no Cine Teatro Nacional.

Esta peça, escrita por Abdulai Sila, da Guiné Bissau, oferece
um impiedoso retrato dos mecanismos de corrupção, luta
pelo poder e violência extrema que caracterizam vários
regimes políticos em todo o mundo e têm marcado, de
forma trágica, a realidade do país do autor nas últimas

décadas.

O espectáculo tem direcção de António Augusto Barros, da Cena Lusófona/Escola da Noite, e
conta com um elenco multinacional, integrado por actrizes e actores de Angola, Brasil, Guiné-
Bissau, Portugal e S. Tomé e Príncipe.
Os bilhetes podem ser adquiridos ao preço de Kz 2.000 na bilheteira do Cine Teatro Nacional.

 

Saiba mais sobre a peça no Rede Angola. Rede Angola. 
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Música Ricardo Lemvo grava
disco angolano
O músico radicado nos
EUA há mais de 40 anos
cumpre finalmente uma
vontade...

arte

Exposição na Celamar
A exposição de Grácia Ferreira, Zizi,
"Restrospectiva do In-Maginário"...

Fotografia Uma lente focada no
sul de Angola
O francês Eric Lafforgue
andou a fotografar as
tribos mwila, mucubal e
muhimba...

PUBLICIDADEPUBLICIDADE

música

Marito e Zé Keno
homenageados no
Muzongué da Tradição
Domingo vai ser dia de lembrar dois dos
grandes instrumentistas da música...

exposição

“Arte no Cacimbo” no
Lobito
Mostra colectiva está aberta ao público até 2
de Agosto no Hotel Terminus.

Festival Música lusófona em
Berlim comemora o 25
de Abril
África Negra, Batida de
Angola, Bonga, Kimi
Djabaté e Conjunto Angola
70 são...
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