
Espectáculo BE - 5 Out 00
"Percursores do que não sabemos"

nº género título tempo por OBS.

1 txt OFF "A forma justa" (Sophia) 01:00 MF off no escuro
2 mús+txt Chopin + J.Sena 03:00 NVA+LL piano+texto
3 mús+txt Schumann + J.Sena 04:00 NVA+LL piano+texto
4 txt "A casa térrea" (Sophia) 00:30 MF
5 txt "Os poetas" (Sophia) 00:30 LL
6 txt "Pranto pelo dia de hoje" (Sophia) 01:00 MF
7 txt "Correm turvas as águas…" (Camões) 00:30 LL
8 mús "Nana's Lied" (Kurt Weil) 02:30 NVA+HV piano+canto
9 mús "Buddy on the Nightshift" (Kurt Weil) 02:30 NVA+HV piano+canto
10 txt "O oitavo poema..." (A.Caeiro) 07:00 MF
11 txt "Lisbon revisited (1926)" (A.Campos) 03:20 LL
12 txt "Àquele que morreu" (Sophia) 00:40 MF
13 txt OFF "Chove" (J.Gomes Ferreira) 00:30 MV off
14 VIDEO MÁRIO VIEGAS 05:00 projecção
15 txt "Ave-Marias" (Cesário Verde) 02:00 LL c/ som guitarras
16 mús "A minha rua" (M.Freitas) 02:00 Camané c/ acompanhantes
17 mús "Maria" (Antero) 03:00 Camané c/ acompanhantes
18 mús "Uma vez que já tudo se perdeu" (R.Belo) 03:00 Camané c/ acompanhantes
19 txt "Com fúria e raiva" (Sophia) 00:40 LL
20 txt "Arte poética II" (Sophia) 03:00 MF
21 txt "Mesmo que fale somente..." (Sophia) 01:00 LL
22 mús "Rebelde" (Grabato Dias) 03:00 Amélia voz+viola
23 mús "Dia em dia" (A.Muge) 03:00 Amélia voz
24 mús "Terreiro dos Passos" (A.Muge) 03:00 Amélia voz+viola
25 txt "Ao correr dos dias" (R.Belo) 05:00 JMB
26 txt "Projecto II" (Sophia) 00:50 LL
27 VIDEO "Utopia" (Zeca Afonso) 02:30 projecção
28 txt "A confusão, a fraude, os erros…" (Sophia) 00:30 LL c/ som viola JMB
29 mús "Do que um homem é capaz" (J.M.Branco) 02:00 JMB voz+viola
30 mús "De pé" (JMB) 04:00 JMB voz+viola
31 txt "Ode à noite" (A.Campos) (excertos) 02:00 MF c/ som acordeão
32 mús A noite" (JMB) 05:00 JMB voz+acordeão
33 txt OFF "FMI" (JMB) (excerto) 03:00 JMB off no escuro

TEMPO TOTAL aproximado 01:20:30


