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Ribeira Grande acolhe no próximo
mês o Festival Sete Sóis Sete Luas
A vigésima primeira edição do Festival Sete Sóis Sete Luas está agendada para
segundo fim-de-semana de Novembro, mais concretamente para os dias 8 e 9
de Novembro.
O anúncio partiu da Camara Municipal da Ribeira Grande, Santo Antão que
promete, para breve, avançar com o cartaz do espectáculo.
Segundo a programação, o dia 8 será assinalado com exposição de pintura, dança,
música e teatro no Centrum Sete Sóis Sete Luas.
No dia 9, artistas nacionais e internacionais atuam no palco, no Terreiro.
O Festival Sete Sóis Sete Luas tem como propósito divulgar a música popular
contemporânea e as artes de figuras da cultura mediterrânea e lusófona.

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

1

REVISÃO DE IMPRENSA 2019

21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas traz
ritmos de Espanha e Marrocos a Cabo Verde
29/10/2019 - 6:59 pm

Cidade da Praia, 29 Out (Inforpress) – A 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas traz este
ano para diversas ilhas de Cabo Verde os ritmos musicais de Espanha e Marrocos e ainda as
artes de Eslovena e da Itália.
Segundo o ‘site’ da organização, este ano, o festival inicia-se no dia 01 de Novembro pela
Cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo, e termina no dia 10 no concelho do Tarrafal de Santiago,
com um “rico programa” que envolve músicos e artistas internacionais.
No dia 01 de Novembro, informou, será inaugurada no Centrum SSSL de São Filipe, na Ilha do
Fogo, uma exposição intitulada “Sete Sóis Sete Luas: 20 anos de diálogo intercultural” que traz
fotos e documentos originais da primeira edição do Festival em 1998.
No dia 03, a ilha Brava acolhe a exposição “Desde Alameda de Cervera. Pinturas e esculturas”
de Alfredo Martinez Perez, enquanto na terça-feira, dia 05, será a vez do Maio inaugurar a
exposição fotográfica “De muscat et cortiça” de Alain Marquina (França) e Alessandro Puccinelli
(Itália).
O município da Ribeira Grande de Santiago, recebe no dia 08 a arte eslovena do Vasko Vidmar
com a exposição “Ideogrammi II”.
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Por último, o município de Tarrafal de Santiago encerra no dia 10 este certame cultural com
uma exposição fotográfica “Histórias de mulheres”, do espanhol Hamadi Ananou.
No final da inauguração das exposições, todos os Centrum Sete Sóis Sete Luas vão receber
um concerto do grupo AYWA, com músicos da França e do Marrocos, que vão levar um “mix
explosivo de ritmos originais e rebeldes que unem Raï, reggae, rock, world music e jazz”.
O grupo também irá apresentar-se no dia 9 na praça central de Assomada, em Santa Catarina.
Ainda de acordo com a programação, o pintor da Eslovénia Vasko Vidmar vai ministrar três
residências artísticas e realizará laboratórios de pinturas gratuitas nas escolas de São Filipe no
Fogo (1 a 2), na ilha da (4 a 6), e da Ribeira Grande em Santo Antão (8 a 14).
Durante a 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas será lançada nas Ilhas Brava e do Maio
os novos CD da Brava 7Luas Band e da 7Luas Maio Band, duas produções originais do Sete
Sóis Sete Luas, informou a organização.
Segundo a mesma fonte, trata-se das gravações ao vivo dos concertos realizados pelas duas
bandas no FSSSL.
A organizou destacou o facto de nos últimos anos o Festival ter tido um papel importante na
internacionalização das carreiras dos artistas cabo-verdianos.
Como exemplo, apontou a participação dos artistas plásticos Eduarbo Bentub, Jairson Lima,
Tutu Sousa numa residência e exposições nos Centrum SSSL na França, na Itália e em
Portugal, a 7Luas Maio Band, que em Julho realizou uma longa digressão no SSSL na Itália,
na Croácia, na Eslovénia, na Espanha e em Portugal.
A Brava 7Luas Band, que esteve em Setembro na ilha da Córsega, na cidade de Ajaccio, e
depois em Portugal, durante 10 dias, realizando concertos no Festival SSSL em Alfândega da
Fé, Mafra, Odemira, Ponte de Sor, incluindo também actuações em lares e prisões.
Informou ainda que a Santo Antão Sete Sóis band vai levar a sua música no dia 22 na edição
SSSL na Ilha de la Réunion.
O Festival Sete Sóis Sete Luas é um projecto promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades
de 10 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde,
Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha e Tunísia.
Em Cabo Verde, a 21ª edição tem o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, as
parcerias das câmaras municipais da Brava, Maio, Ribeira Grande de Santo Antão, Santa
Catarina, São Filipe, Tarrafal de Santiago, e conta com o alto patrocínio da Presidência da
República.
AM/CP
Inforpress/Fim
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CULTURA

Festival Sete Sóis Sete Luas apresenta
Aywa
Por DULCINA MENDES,30 out 2019 7:08

Em Novembro próximo acontece a 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas.
Para esta edição, a organização vai trazer a banda musical Aywa para actuar
nos Centrum Sete Sóis Sete Luas em Cabo Verde.
A actuação desta banda será a seguir a cada inauguração da exposição nos
Centrum Sete Sóis Sete Luas. Aywa é composta por músicos de França e
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Marrocos, que vão trazer um mix explosivo de ritmos originais e rebeldes que
unem Raï, reggae, rock, world music e jazz.
Esta banda vai apresentar, também no dia 9, na praça central da Assomada. Todos
os concertos têm entrada livre.
O festival arranca no dia 1 de Novembro, no Centrum SSSL de São Filipe com a
inauguração da exposição “Sete Sóis Sete Luas: 20 anos de diálogo intercultural”
que apresenta fotos e documentos originais a partir da primeira edição do festival
no ano 1998.
A seguir, no dia 3, na ilha Brava será inaugurada a exposição “Desde Alameda de
Cervera. Pinturas de Alfredo Martinez Perez”. No dia 5, a ilha do Maio receberá a
exposição fotográfica “De muscat et cortiça” de Alain Marquina (França) e
Alessandro Puccinelli (Itália).
Na Ribeira Grande, Santo Antão, no dia 8, chega a arte eslovena do Vasko Vidmar
com a exposição “Ideogrammi II”. Já no dia 10, será realizada em Tarrafal, a
exposição fotográfica “Histórias de mulheres” do espanhol Hamadi Ananou.
Ainda no âmbito deste festival, o pintor da Eslovénia, Vasko Vidmar vai realizar
três residências artísticas nas ilhas Brava, do Fogo e em Santo Antão, e
laboratórios de pintura gratuitos nas escolas de São Filipe, no Fogo (de 1 a 2), da
Brava (de 4 a 6) e da Ribeira Grande (de 8 a 14).
Esta edição do Festival Sete Sóis Sete Luas será também a ocasião para lançar e
promover na Brava e no Maio os novos CD da Brava 7Luas Band e da 7Luas
Maio Band, duas produções originais do Sete Sóis Sete Luas. Trata-se das
gravações ao vivo dos concertos realizados pelas duas bandas no FSSSL.
Nos últimos anos, o festival marcou ainda mais o seu papel na internacionalização
das carreiras dos artistas cabo-verdianos. De recordar que os pintores Eduarbo
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Bentub, Jairson Lima e Tutu Sousa, fizeram residências e exposições nos Centrum
SSSL em França, Itália e Portugal.
Enquadrado no Festival SSSL, a Santo Antão Sete Sóis Band vai levar, no dia 22,
a sua música para a Ilha de Reunião, a 7Luas Maio Band realizou em Julho deste
ano uma longa digressão em Itália, Croácia, Eslovénia, Espanha e Portugal.
E a Brava7LuasBand esteve em Setembro passado na ilha da Córsega, na cidade
de Ajaccio, e depois em Portugal, durante dez dias em concertos no Festival SSSL
em Alfândega da Fé, Mafra, Odemira, Ponte de Sor, incluindo também actuações
em lares e prisões.
Este evento, que acontece em Cabo Verde desde 1998, conta com o apoio da
Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, em parceria com as Câmaras
Municipais da Brava, do Maio, da Ribeira Grande de Santo Antão, de Santa
Catarina, de São Filipe, do Tarrafal de Santiago e com o alto patrocínio da
Presidência da República.
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21ª edição do Festival Sete Sóis Sete
Luas traz ritmos de Espanha e Marrocos
a Cabo Verde
30/10/2019 16:25 - MODIFICADO EM 30/10/2019 16:25
| 0 COMENTÁRIO

A 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas traz este ano para diversas ilhas de Cabo
Verde os ritmos musicais de Espanha e Marrocos e ainda as artes da Eslovénia e da Itália.

egundo o ‘site’ da organização, este ano, o festival inicia-se no dia 01 de novembro pela Cidade de São
Felipe, na Ilha do Fogo, e termina no dia 10 no concelho do Tarrafal de Santiago, com um “rico
programa” que envolve músicos e artistas internacionais.
No dia 01 de Novembro, informou, será inaugurada no Centrum SSSL de São Filipe, na Ilha do
Fogo, uma exposição intitulada “Sete Sóis Sete Luas: 20 anos de diálogo intercultural” que traz fotos e
documentos originais da primeira edição do Festival em 1998.
No dia 03, a ilha Brava acolhe a exposição “Desde Alameda de Cervera. Pinturas e esculturas” de
Alfredo Martinez Perez, enquanto na terça-feira, dia 05, será a vez do Maio inaugurar a exposição
fotográfica “De muscat et cortiça” de Alain Marquina (França) e Alessandro Puccinelli (Itália).
O município da Ribeira Grande de Santiago, recebe no dia 08 a arte eslovena do Vasko Vidmar com a
exposição “Ideogrammi II”.
Por último, o município de Tarrafal de Santiago encerra no dia 10 este certame cultural com uma
exposição fotográfica “Histórias de mulheres”, do espanhol Hamadi Ananou.
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No final da inauguração das exposições, todos os Centrum Sete Sóis Sete Luas vão receber um concerto
do grupo AYWA, com músicos da França e do Marrocos, que vão levar um “mix explosivo de ritmos
originais e rebeldes que unem Raï, reggae, rock, world music e jazz”.
O grupo também irá apresentar-se no dia 9 na praça central de Assomada, em Santa Catarina.
Ainda de acordo com a programação, o pintor da Eslovénia Vasko Vidmar vai ministrar três residências
artísticas e realizará laboratórios de pinturas gratuitas nas escolas de São Filipe no Fogo (1 a 2), na ilha
da (4 a 6), e da Ribeira Grande em Santo Antão (8 a 14).
Durante a 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas será lançada nas Ilhas Brava e do Maio os novos
CD da Brava 7Luas Band e da 7Luas Maio Band, duas produções originais do Sete Sóis Sete Luas,
informou a organização.
Segundo a mesma fonte, trata-se das gravações ao vivo dos concertos realizados pelas duas bandas no
FSSSL.
A organizou destacou o facto de nos últimos anos o Festival ter tido um papel importante na
internacionalização das carreiras dos artistas cabo-verdianos.
Como exemplo, apontou a participação dos artistas plásticos Eduarbo Bentub, Jairson Lima, Tutu Sousa
numa residência e exposições nos Centrum SSSL na França, na Itália e em Portugal, a 7Luas Maio Band,
que em Julho realizou uma longa digressão no SSSL na Itália, na Croácia, na Eslovénia, na Espanha e
em Portugal.
A Brava 7Luas Band, que esteve em Setembro na ilha da Córsega, na cidade de Ajaccio, e depois em
Portugal, durante 10 dias, realizando concertos no Festival SSSL em Alfândega da Fé, Mafra, Odemira,
Ponte de Sor, incluindo também actuações em lares e prisões.
Informou ainda que a Santo Antão Sete Sóis band vai levar a sua música no dia 22 na edição SSSL na
Ilha de la Réunion.
O Festival Sete Sóis Sete Luas é um projecto promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10
países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia, França,
Itália, Marrocos, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha e Tunísia.
Em Cabo Verde, a 21ª edição tem o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, as parcerias
das câmaras municipais da Brava, Maio, Ribeira Grande de Santo Antão, Santa Catarina, São Filipe,
Tarrafal de Santiago, e conta com o alto patrocínio da Presidência da República.
Em Sapo Muzika
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7Sóis Sete Luas começa no Fogo e vai
percorrer mais quatro ilhas
30 OUTUBRO, 2019
ACTUALIDADESCULTURA

A programação inicia já a 1 de Novembro às 19h no Centrum SSSL de São Filipe
com a inauguração da exposição “Sete Sóis Sete Luas: 20 anos de diálogo
intercultural”.

Na primeira semana de Novembro, o Festival Sete Sóis Sete Luas regressa a Cabo Verde
naquela que é a sua 21° edição.
Conforme avança a organização no seu site oficial, o programa deste ano é “rico” com
músicos e artistas internacionais que “vão animar as ilhas mais periféricas”.
A iniciativa conta com o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, em
parceria com as Câmaras Municipais da Brava, do Maio, da Ribeira Grande de Santo
Antão, de Santa Catarina, de São Filipe, do Tarrafal de Santiago, e com o alto patrocínio
da Presidência da República de Cabo Verde.
A programação inicia já a 1 de Novembro às 19h no Centrum SSSL de São Filipe com a
inauguração da exposição “Sete Sóis Sete Luas: 20 anos de diálogo intercultural” que
apresenta fotos e documentos originais a partir da primeira edição do Festival em 1998.
A seguir, 3 de Novembro é a vez da Brava receber a exposição “Desde Alameda de
Cervera. Pinturas de Alfredo Martinez Perez”.
Dois dias depois, o Maio acolhe também a exposição fotográfica “De muscat et cortiça” de
Alain Marquina (França) e Alessandro Puccinelli (Itália).
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Já na Ribeira Grande, no dia 8, a arte eslovena de Vasko Vidmar com a expo
“Ideogrammi II” entra em cena.
Esta edição vai terminar no dia 10 de Novembro em Tarrafal com outra exposição
fotográfica “Histórias de mulheres” do espanhol Hamadi Ananou.
Ao mesmo tempo o pintor da Eslovénia Vasko Vidmar irá realizar 3 residências artísticas
nas ilhas Brava, Fogo e em Santo Antão, com três laboratórios de pintura gratuitos nas
escolas de São Filipe no Fogo (de 1 a 2 de novembro), da Brava (de 4 a 6 de novembro)
e da Ribeira Grande (de 8 a 14 de novembro):
A seguir a cada inauguração nos Centrum Sete Sóis Sete Luas terá lugar o concerto do
grupo AYWA, com músicos da França e do Marrocos, “que vão levar um mix explosivo de
ritmos originais e rebeldes que unem Raï, reggae, rock, world music e jazz”.
Aywa apresenta-se também no dia 9 de Novembro na Assomada na praça central. Todos
os concertos têm entrada livre.
A XXI edição do Festival Sete Sóis Sete Luas será também a ocasião para lançar e
promover na Brava e no Maio os novos Cd’s da Brava 7Luas Band e da 7Luas Maio
Band, duas produções originais do Sete Sóis Sete Luas.
Segundo a organização trate-se de gravações ao vivo dos concertos realizados pelas
duas bandas no FSSSL.
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SETE SÓIS SETE LUAS REGRESSA A ASSOMADA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA DE SANTIAGO
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Prezado/a Jornalista
Pelo segundo ano consecutivo, o Festival Sete Sóis Sete Luas (SSSL)
apresenta-se ao público santacatarinense na Praça Central de
Assomada. A edição deste ano acontece a 09 de novembro, a partir das
21h00, e traz à cidade do planalto a banda Aywa. Mas ao cartaz irão,
ainda, juntar-se artistas de Santa Catarina.
21 anos pelos palcos do mundo
Já na sua 27ª edição, o SSSL realiza-se desde há 21 anos e é promovido por
uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 países do Mediterrâneo e do mundo
lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha,
França, Tunísia, Itália, Marrocos e Portugal.
O festival, que realiza a sua programação no âmbito da arte e da música popular
contemporânea, com a participação de grandes figuras da cultura mediterrânica
e lusófona, destaca como objetivos o diálogo intercultural, a mobilidade dos
artistas e a criação de formas originais de produção artística.
Desde 1993, os presidentes honorários do SSSL foram os Prémio Nobel José
Saramago e o dramaturgo brasileiro Dario Fo, e na atualidade o Presidente da
República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e o Prémio Nobel da Paz 2015,
Mohamed Fadhel Mahfoudh.
Aywa
Esta animada banda encontra o seu lugar no cenário da música de fusão
contemporânea. O renascimento dos códigos da música tradicional do Maghreb
e a combinação dos ritmos dos Balcãs, Hindustani, Rai e Gnawa com a música
moderna amplificada, cria uma energia forte de festa e de encontro. Uma viagem
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através das culturas que permite à banda adquirir a sua própria originalidade,
estilo e espírito rebelde: é uma melodia para o corpo e alma juntos.
O espírito de partilha e de diversidade que define esta abordagem musical e
multiétnica do grupo se reflete na ligação com o seu público, num transe e numa
viagem meditativa irresistível. A mensagem é de esperança, é um apelo para
fazer parte da comunidade além das divisões entre gerações.
A banda é composta por seis músicos originários de França e de Marrocos.
-Com as melhores saudações,
António Alte Pinho
(+238) 921 35 17 | (+238) 938 45 59
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Santo Antão: Festival Sete Sois Sete Luas começa
na sexta-feira em Ribeira Grande
03/11/2019 - 10:25 am

Porto Novo, 03 Nov (Inforpress) – A edição 2019 do festival Sete Sois Sete Luas arranca sextafeira, 08, na cidade da Ribeira Grande, em Santo Antão, com um misto de ritmos e artes do
mediterrâneo e do mundo lusófono, informou a edilidade ribeira-grandense.
A organização, a cargo da câmara da Ribeira Grande, ainda não divulgou o cartaz do festival,
com mais de duas décadas de existência, mas está confirmada a presença da banda Aywa,
composta por músicos de França e Marrocos, que promete trazer “um mix explosivo” de ritmos
originais e rebeldes, desde reggae, rock, world music e jazz.
Este certame é um projecto da rede cultural, formada por 30 cidades distribuídas por dez países
do mediterrâneo e do mundo lusófono, mais precisamente de Cabo Verde, Brasil, Portugal,
Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Roménia, Eslovénia, Espanha e Tunísia.
Ainda no âmbito deste festival, Ribeira Grande de Santo Antão recebe, a 08 de Novembro, a
exposição “Ideogrammi II”, de Vasko Vidmar (Eslovénia).
Durante o evento, este pintor da Eslovénia realizará três residências artísticas nas ilhas Brava,
Fogo e Santo Antão, e laboratórios de pintura gratuitos nas escolas de São Filipe, no Fogo, na
Brava e na Ribeira Grande.
Este evento acontece em Cabo Verde desde 1998, conta com o apoio da Embaixada do
Luxemburgo em Cabo Verde, em parceria com as câmaras municipais da Brava, do Maio, da
Ribeira Grande de Santo Antão, de Santa Catarina (Santiago), de São Filipe (Fogo) e do
Tarrafal de Santiago, e com o alto patrocínio da Presidência da República.
JM/AA
Inforpress/Fim
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NOTÍCIAS
Santo Antão: Festival Sete Sois Sete Luas começa na sexta-feira em Ribeira
Grande
04 Novembro 2019

A edição 2019 do festival Sete Sois Sete Luas arranca sexta-feira, 08, na cidade da Ribeira Grande, em Santo
Antão, com um misto de ritmos e artes do mediterrâneo e do mundo lusófono, informou a edilidade ribeiragrandense.

A organização, a cargo da câmara da Ribeira Grande, ainda não divulgou o cartaz do festival, com mais de duas décadas
de existência, mas está confirmada a presença da banda Aywa, composta por músicos de França e Marrocos, que
promete trazer “um mix explosivo” de ritmos originais e rebeldes, desde reggae, rock, world music e jazz.
Este certame é um projecto da rede cultural, formada por 30 cidades distribuídas por dez países do mediterrâneo e do
mundo lusófono, mais precisamente de Cabo Verde, Brasil, Portugal, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal,
Roménia, Eslovénia, Espanha e Tunísia.
Ainda no âmbito deste festival, Ribeira Grande de Santo Antão recebe, a 08 de Novembro, a exposição “Ideogrammi II”,
de Vasko Vidmar (Eslovénia).
Durante o evento, este pintor da Eslovénia realizará três residências artísticas nas ilhas Brava, Fogo e Santo Antão, e
laboratórios de pintura gratuitos nas escolas de São Filipe, no Fogo, na Brava e na Ribeira Grande.
Este evento acontece em Cabo Verde desde 1998, conta com o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde,
em parceria com as câmaras municipais da Brava, do Maio, da Ribeira Grande de Santo Antão, de Santa Catarina
(Santiago), de São Filipe (Fogo) e do Tarrafal de Santiago, e com o alto patrocínio da Presidência da República.
A Semana com
Inforpress
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FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS SOBE AO PALCO NO
SÁBADO
CÂJMARA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA DE SANTIAGO
GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Prezado/a Jornalista
Pela segunda vez consecutiva em Santa Catarina, o Festival Sete Sóis
Sete Luas sobe ao Palco da Praça Central de Assomada este sábado, 09,
a partir das 19h00, levando ao convívio do público a banda Aywa,
composta por músicos de França e Marrocos, que promete trazer ritmos
originais e rebeldes, que passam pelo jazz, reggae, rock and rol e world
music.
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Ao palco subirão, ainda, artistas locais como as Batucadeiras Nha Ana da Veiga
(de Ribeirão Manuel), Vá e Zé di Tcharku e Benvindo & Nola.
Há vinte e um anos em Cabo Verde, mas com uma existência internacional que
remonta a 1993, o Sete Sóis Sete Luas é um dos maiores festivais internacionais
de músicas do mediterrânio e do mundo lusófono.
O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades
de 10 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo
Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Tunísia, Itália, Marrocos e Portugal.
O festival, que realiza a sua programação no âmbito da arte e da música popular
contemporânea, com a participação de grandes figuras da cultura mediterrânica
e lusófona, destaca como objetivos o diálogo intercultural, a mobilidade dos
artistas e a criação de formas originais de produção artística.
Desde a sua fundação, os presidentes honorários foram os Prémio Nobel José
Saramago e Dario Fo, e na atualidade o Presidente da República de Cabo Verde,
Jorge Carlos Fonseca, e o Prémio Nobel da Paz 2015, Mohamed Fadhel
Mahfoudh.
Santa Catarina junta-se, assim, aos municípios caboverdianos de Ribeira Grande
(Santo Antão), Tarrafal, Brava, Maio e São Filipe, que integram a Rede Cultural
Sete Sóis Sete Luas.
-Com as melhores saudações,
António Alte Pinho
(+238) 921 35 17 | (+238) 938 45 59
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Santiago: Santa Catarina recebe no sábado
Festival Sete Sóis Sete Luas
07 NOVEMBRO, 2019
ACTUALIDADESCULTURA

A partir das 19h sobe ao palco a banda Aywa, composta por músicos de França e
Marrocos, que prometem trazer ritmos "originais e rebeldes", que passam pelo jazz,
reggae, rock and rol e world music.

O municipio de Santa Catarina acolhe pela segunda vez o festival Sete Sóis e Sete Luas
no palco da Praça Central de Assomada no próximo sábado,9.
A partir das 19h sobe ao palco a banda Aywa, composta por músicos de França e
Marrocos, que prometem trazer ritmos “originais e rebeldes”, que passam pelo jazz,
reggae, rock and rol e world music.
Ao palco subirão, ainda, artistas locais como as Batucadeiras Nha Ana da Veiga (de
Ribeirão Manuel), Vá e Zé di Tcharku e Nola.
Há 21 anos em Cabo Verde, mas com uma existência internacional que remonta a 1993,
o Sete Sóis Sete Luas é considerado um dos maiores festivais internacionais de músicas
do mediterrânio e do mundo lusófono.
O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10
países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde,
Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Tunísia, Itália, Marrocos e Portugal.
O festival, que realiza a sua programação no âmbito da arte e da música popular
contemporânea, com a participação de grandes figuras da cultura mediterrânica e
lusófona, destaca como objetivos o diálogo intercultural, a mobilidade dos artistas e a
criação de formas originais de produção artística.
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Vigésima primeira edição do Festival Sete Sóis Sete
Luas
8/11/2019 02:05 - MODIFICADO EM 8/11/2019 02:05

Há vinte e um anos em Cabo Verde, mas com uma existência internacional que remonta a 1993, o Sete
Sóis Sete Luas é um dos maiores festivais internacionais de música do mediterrâneo e do mundo
lusófono
Pela segunda vez consecutiva em Santa Catarina, o Festival Sete Sóis Sete Luas sobe ao Palco da Praça
Central de Assomada este sábado, 09, levando ao convívio do público a banda Aywa, composta por
músicos de França e Marrocos, que promete trazer ritmos originais e rebeldes, que passam pelo jazz,
reggae, rock and rol e worldmusic.
Ao palco subirão, ainda, artistas locais como as Batucadeiras Nha Ana da Veiga (de Ribeirão Manuel),
Vá e Zé diTcharku e Benvindo & Nola.
O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 países do
Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha,
França, Tunísia, Itália, Marrocos e Portugal.
O festival que realiza a sua programação no âmbito da arte e da música popular contemporânea, com a
participação de grandes figuras da cultura mediterrânica e lusófona, destaca como objetivos o diálogo
intercultural, a mobilidade dos artistas e a criação de formas originais de produção artística.
Desde a sua fundação, os presidentes honorários foram os Prémio Nobel José Saramago e Dario Fo, e
na atualidade o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e o Prémio Nobel da Paz
2015, Mohamed Fadhel Mahfoudh.
Santa Catarina junta-se, assim, aos municípios cabo-verdianos da Ribeira Grande (Santo Antão),
Tarrafal, Brava, Maio e São Filipe, que integram a Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas.
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Novembro 8, 2019 - 9:57 am

Ribeira Grande: Festival Sete Sóis Sete Luas com
Aywa, Charbel, Jossly e Anísio Rodrigues
A banda Aywa, forma por músicos marroquinos e franceses, e os interpretes
Charbel, Josslyn, Anísio Rodrigues e Rodji são algumas atracões do festival
musical Sete Sóis, Sete Luas, que arranca esta sexta-feira, em Ribeira Grande
de Santo Antão.
Jo Mohammed e Darlene Medina (Santo Antão) Azagua (Praia), Eliana Rosa (Santo

Antão), Jovens Talentos do Violino (São Vicente), Ecos da Montanha (Santo Antão) e
Lizandra Lopes e Dino Oliveira (Portugal) são outros destaques deste evento, que
acontece há 27 edições.

O festival, que é um projecto da rede cultural integrada por 30 cidades distribuídos

por dez países (Cabo Verde, Brasil, França, Itália, Marrocos, Espanha, Eslovênia,

Croácia, Roménia e Tunísia) promete trazer a Cabo Verde um misto de ritmos e artes
do mediterrâneo e do mundo lusófono.
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publicado em: 09 Nov 2019

Primeiro dia do Festival 7Sois 7Luas
marcado pela grande actuação da
Banda Franco-Marroquino AYWA
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=13&id_cod=84825
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Festival Sete Sóis Sete Luas: Banda Aywa
desde 2012 a espalhar “alegria” pelo mundo
09/11/2019 - 10:23 am

Porto Novo, 09 Nov (Inforpress) – A banda francesa Aywa, que, este ano, tem sido uma das
atracções do festival Sete Sois, Sete Luas em Cabo Verde, está há sete anos a percorrer o
mundo, espalhando “alegria” aos amantes do reggae, rock, world music e jazz.
Damião, baterista deste grupo do Montpellier (França), formado por músicos franceses e
marroquinos, diz que Aywa, no percurso feito até agora, tem procurado “fazer o seu melhor
para alegrar” os amantes deste estilo musical e não só.
“Estamos há já sete ano a passear pelo mundo, fazendo melhor para alegrar as pessoas”,
avança este elemento da banda, que actuou, esta sexta-feira, em Ribeira Grande de Santo
Antão, no arranque do festival Sete Sóis, Sete Luas, neste município.
A estada de Aywa em Santo Antão, foi marcada por “um bom espectáculo, com muito público”,
no entender de Damião, para quem tratou-se de “uma experiência muito especial”.
Esta banda, que está a caminho de Santiago, onde actua, este sábado e domingo, em Santa
Catarina e no Tarrafal, respectivamente, está, desde semana passada, em Cabo Verde, a
marcar presença no festival Sete Sóis, Sete Luas.
Já esteve nas ilhas do Maio, Brava e Fogo, segundo Damião, para quem este conjunto tem
gostado da forma como está a ser recebido pelos cabo-verdianos.
JM/ZS
Inforpress/Fim
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publicado em: 10 Nov 2019

Festival 7 Sóis 7 Luas chega pelo
segundo ano consecutivo à cidade de
Assomada
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=13&id_cod=84848
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publicado em: 10 Nov 2019

Ritmos do Carnaval encerra vigésima
primeira edição do Festival 7 Sóis 7
Luas na Ribeira Grande
http://www.rtc.cv/tcv/index.php?paginas=13&id_cod=84849
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Santo Antão/Sete Sóis, Sete Luas: Foi um
festival com um grande cartaz que deixou
público satisfeito – organização (c/áudio)
10/11/2019 - 4:19 pm

Ribeira Grande, 10 Nov (Inforpress) – A organização da edição 2019 do festival Sete Sóis, Sete
Luas, em Ribeira Grande, Santo Antão, fez um “balanço bastante positivo” deste evento
musical, que teve “um grande cartaz”, integrando quase duas dezenas de bandas e músicos.
O vereador da edilidade ribeira-grandense, Francisco Dias, que coordenou toda a organização
da vigésima sétima edição deste festival, disse que as pessoas tiveram a oportunidade de
assistir a um evento “de qualidade”, que custou “apenas dois mil contos, apesar da presença
de grupos e artistas de dimensão internacional”.
Segundo Francisco Dias, o evento “perdeu” alguns músicos internacionais, mas a organização
decidiu compensar essa “perda” com “artistas cabo-verdianos de renome”, radicados no
estrangeiro, como Josslyn Medina (Portugal), Dino Oliveira (Holanda), Charbel (Portugal), mas
também com interpretes santantonense já com alguma notoriedade, como Rodji e Anísio
Rodrigues.
Conforme ainda a organização, o festival teve como propósito “incluir” jovens locais, que cantam
os vários géneros da música, tendo destacado ainda a estreia da banda francesa Aywa e dos
talentos do violino de São Vicente, além da presença dos grupos Azagua (Santiago) e Ecos da
Montanha (Santo Antão), este, que desde 2005 tem estado a participar neste certame.
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O público deu também nota positiva ao festival, considerando a edição deste ano como sendo
“um dos melhores já realizados” em Ribeira Grande, tendo contribuído, para isso, a “grande
qualidade do cartaz”.
Rodji, músico natural da Ribeira Grande, já com dois singles lançados, e com várias
participações no festival Sete Sóis, Sete Luas, qualificou este evento como sendo “um dos
momentos mais altos” da música de Santo Antão.
Com a sua interpretação de sucesso “Sintonton é Séb”, Rodji, que viaja, segunda-feira para
Madagáscar, levando, através da música, a “vivencia” e a morabeza” do povo cabo-verdiano,
pôs o público a dançar em pleno “terreiro” da cidade da Ribeira Grande.
Dino Oliveira, radicado na Holanda, presenteou as pessoas com músicas tradicionais
constantes dos seus três discos já editados (Ped Semana, Xica e Galinha Txoca) e promete,
em 2020, um novo trabalho discográfico.
Anísio Rodrigues, outro destaque do cartaz, encerrou o festival já por voltas das 07:00 deste
domingo, com ritmos do Carnaval.
Segundo as autoridades policiais, o festival, que trouxe à Ribeira Grande “milhares” de pessoas,
decorreu na tranquilidade, sem quaisquer incidentes que pudessem manchar o certame.
“Nada a assinalar, tudo decorreu na tranquilidade”, avançou à Inforpress o comandante da
Esquadra da Polícia Nacional, em Ribeira Grande.
O festival, que tem trazido a Cabo Verde um misto de ritmos e artes do mediterrâneo e do
mundo lusófono, é um projecto da rede cultural integrada por 30 cidades, distribuídas por dez
países (Cabo Verde, Brasil, França, Itália, Marrocos, Espanha, Eslovénia, Croácia, Roménia e
Tunísia).
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Festival Sete Sóis, Sete Luas, em Santo
Antão, deixou público satisfeito
PorEXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS,11 nov 2019 6:11

A organização da edição 2019 do festival Sete Sóis, Sete Luas, em Ribeira
Grande, Santo Antão, fez um “balanço bastante positivo” deste evento
musical, que teve “um grande cartaz”, integrando quase duas dezenas de
bandas e músicos.
O vereador da edilidade ribeira-grandense, Francisco Dias, que coordenou toda a
organização da vigésima sétima edição deste festival, disse que as pessoas tiveram
a oportunidade de assistir a um evento “de qualidade”, que custou “apenas dois
mil contos, apesar da presença de grupos e artistas de dimensão internacional”.
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Segundo Francisco Dias, o evento “perdeu” alguns músicos internacionais, mas a
organização decidiu compensar essa “perda” com “artistas cabo-verdianos de
renome”, radicados no estrangeiro, como Josslyn Medina (Portugal), Dino
Oliveira (Holanda), Charbel (Portugal), mas também com interpretes
santantonense já com alguma notoriedade, como Rodji e Anísio Rodrigues.
Conforme ainda a organização, o festival teve como propósito “incluir” jovens
locais, que cantam os vários géneros da música, tendo destacado ainda a estreia da
banda francesa Aywa e dos talentos do violino de São Vicente, além da presença
dos grupos Azagua (Santiago) e Ecos da Montanha (Santo Antão), este, que desde
2005 tem estado a participar neste certame.
O público deu também nota positiva ao festival, considerando a edição deste ano
como sendo “um dos melhores já realizados” em Ribeira Grande, tendo
contribuído, para isso, a “grande qualidade do cartaz”.
Rodji, músico natural da Ribeira Grande, já com dois singles lançados, e com
várias participações no festival Sete Sóis, Sete Luas, qualificou este evento como
sendo “um dos momentos mais altos” da música de Santo Antão.
Com a sua interpretação de sucesso “Sintonton é Séb”, Rodji, que viaja, segundafeira para Madagáscar, levando, através da música, a “vivencia” e a morabeza” do
povo cabo-verdiano, pôs o público a dançar em pleno “terreiro” da cidade da
Ribeira Grande.
Dino Oliveira, radicado na Holanda, presenteou as pessoas com músicas
tradicionais constantes dos seus três discos já editados (Ped Semana, Xica e
Galinha Txoca) e promete, em 2020, um novo trabalho discográfico.
Anísio Rodrigues, outro destaque do cartaz, encerrou o festival já por voltas das
07:00 deste domingo, com ritmos do Carnaval.
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Segundo as autoridades policiais, o festival, que trouxe à Ribeira Grande
“milhares” de pessoas, decorreu na tranquilidade, sem quaisquer incidentes que
pudessem manchar o certame.
“Nada a assinalar, tudo decorreu na tranquilidade”, avançou à Inforpress o
comandante da Esquadra da Polícia Nacional, em Ribeira Grande.
O festival, que tem trazido a Cabo Verde um misto de ritmos e artes do
mediterrâneo e do mundo lusófono, é um projecto da rede cultural integrada por
30 cidades, distribuídas por dez países (Cabo Verde, Brasil, França, Itália,
Marrocos, Espanha, Eslovénia, Croácia, Roménia e Tunísia).
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Santa Catarina: Centrum Sete Sóis Sete Luas
pode ser realidade no próximo ano – vereadora da
Cultura
11/11/2019 - 12:41 am

Assomada, 11 Nov (Inforpress) – A vereadora da Cultura na Câmara Municipal, Jassira
Monteiro, garante que o futuro Centrum Sete Sóis Sete Luas de Santa Catarina (Santiago) a
ser instalado no antigo Pelourinho de Assomada poderá ser uma realidade no próximo ano.
O Centrum Sete Sóis Sete Luas (CSSSL), que vai funcionar no antigo Pelourinho de Assomada,
a ser transformado em Casa de Artes, vai albergar um restaurante para promover a
gastronomia, sala de exposições, um espaço equipado com instrumentos musicais para
ensaios da futura banda SSSL e prevê-se ainda no projecto duas residências artísticas.
Jassira Monteiro falava à imprensa à margem da XXVII edição do Festival Sete é Sete Luas,
que marca o 21º aniversário do certame em Cabo Verde (1998-2018), e chegou este sábado
pelo segundo ano consecutivo a este município do interior de Santiago com concertos do grupo
Aywa composto por músicos da França e Marrocos e de artistas locais.
“O projecto e o local que vai acolher o Centrum já estão pensados. Mas no espaço onde
queremos materializar este projecto exige algumas obras de remodelação e concertação com
algumas instituições, isto porque o espaço não está apenas sob a alçada da câmara, mas
também do Instituto do Património Cultural (IPC) e do Ministério da Cultura e das Indústrias
Criativas”, precisou a autarca.
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Entretanto, a mesma fonte reiterou o empenho da edilidade santa-catarinense na criação de
um Centrum Sete Sóis Sete Luas, cujo projecto, assegurou, poderá ser materializado no
próximo ano.
Relativamente à adesão do público, Jassira Monteiro disse acreditar que tiveram uma “moldura
humana razoável”, isto porque, conforme justificou, por ser um festival relativamente novo
nesse município do interior de Santiago, o mesmo ainda não está na memória de todos os
santa-catarinenses.
Daí, segundo ela, a ideia é com o tempo inseri-lo na agenda cultural de Santa Catarina para
que os santa-catarinense possam saber que no início de Novembro de cada ano, que marca
as festividades do Dia do Município e sua santa padroeira, o concelho acolhe este festival
internacional.
Já no que diz respeito à criação da futura banda Sete Sóis Sete Luas, avançou que já estão a
trabalhar na sua constituição, mas informou que a mesma passa primeiro por formar pessoas
na música para que a mesma seja criada.
Por sua vez, o director do FSSSL, Marco Abbondanza, que considerou de “muito séria” a
parceria existente entre a câmara e o festival, confirmou que já há um espaço pensado, daí
que, acredita que vão implementar um Centrum e criar uma banda “dentro de algum tempo”.
Falando do certame que este ano trouxe apenas o grupo Aywa composto por músicos da
França e de Marrocos e que percorreu a ilha Brava, Maio, São Filipe (Fogo) e Ribeira Grande
(Santo Antão) e culmina hoje no município do Tarrafal de Santiago, Abbondanza considerou
“positivo” o balanço, a meio percurso, destacando o encontro de cultura que o certame propõe.
No seu entender, este “encontro de cultura” é algo que enriquece todas as mais de 30 cidade
dos 10 países diferentes que fazem parte da rede Sete Sóis Sete Luas.
No caso de Santa Catarina, cujo município recebe pelo segundo ano consecutivo este festival
internacional, este responsável manifestou o desejo de fazer cada vez melhor, ou seja, não só
para receber artistas internacionais, mas também para que artistas santa-catarinenses possam
apresentar a nível internacional.
O Festival Sete Sóis Sete Luas é um projecto promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades
de dez países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde,
Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha e Tunísia.
Em Cabo Verde, a 21ª edição tem o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, as
parcerias das câmaras municipais da Brava, Maio, Ribeira Grande de Santo Antão, Santa
Catarina, São Filipe, Tarrafal de Santiago, e conta com o alto patrocínio da Presidência da
República.
FM/FP
Inforpress/Fim
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Faces2Hearts In CABO VERDE: Sete Sois Sete Luas In Brava
19 / 11 / 19
https://youtu.be/jIIyZRDCFDk

Festival Sete Sois Sete Luas is a cultural network mainly in music, composed of 30 towns
in 10 countries. Festival Sete Sois Sete Luas focuses in remote towns where artists have
less chances participate. This video takes you to Nova Cintra in Brava. This band’s name
was “Nos Manera” but since 2016 they have been Sete Sois Sete Luas. Watch the video
and hear what they have to say.
Subscribe to our YouTube channel and follow us:
Website: https://www.faces2hearts.eu
Facebook: https://www.facebook.com/europeaid/
Instagram: https://www.instagram.com/europeaid/
Bruno Veiga : https://www.instagram.com/brunomhveiga
Alisha Vaya : https://www.instagram.com/alishavaya/

Culture
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21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas
traz ritmos de Espanha e Marrocos a Cabo
Verde
SAPO MUZIKA / INFORPRESS 30 OUT 2019 09:22 NOVIDADES
A 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas traz este ano para diversas ilhas de Cabo Verde os
ritmos musicais de Espanha e Marrocos e ainda as artes de Eslovena e da Itália.

Segundo o ‘site’ da organização, este ano, o festival inicia-se no dia 01 de novembro
pela Cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo, e termina no dia 10 no concelho do
Tarrafal de Santiago, com um “rico programa” que envolve músicos e artistas
internacionais.
No dia 01 de Novembro, informou, será inaugurada no Centrum SSSL de São Filipe,
na Ilha do Fogo, uma exposição intitulada “Sete Sóis Sete Luas: 20 anos de diálogo
intercultural” que traz fotos e documentos originais da primeira edição do Festival em
1998.
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No dia 03, a ilha Brava acolhe a exposição “Desde Alameda de Cervera. Pinturas e
esculturas” de Alfredo Martinez Perez, enquanto na terça-feira, dia 05, será a vez do
Maio inaugurar a exposição fotográfica “De muscat et cortiça” de Alain Marquina
(França) e Alessandro Puccinelli (Itália).
O município da Ribeira Grande de Santiago, recebe no dia 08 a arte eslovena do
Vasko Vidmar com a exposição “Ideogrammi II”.
Por último, o município de Tarrafal de Santiago encerra no dia 10 este certame
cultural com uma exposição fotográfica “Histórias de mulheres”, do espanhol Hamadi
Ananou.
No final da inauguração das exposições, todos os Centrum Sete Sóis Sete Luas vão
receber um concerto do grupo AYWA, com músicos da França e do Marrocos, que
vão levar um “mix explosivo de ritmos originais e rebeldes que unem Raï, reggae,
rock, world music e jazz”.
O grupo também irá apresentar-se no dia 9 na praça central de Assomada, em Santa
Catarina.
Ainda de acordo com a programação, o pintor da Eslovénia Vasko Vidmar vai
ministrar três residências artísticas e realizará laboratórios de pinturas gratuitas nas
escolas de São Filipe no Fogo (1 a 2), na ilha da (4 a 6), e da Ribeira Grande em Santo
Antão (8 a 14).
Durante a 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas será lançada nas Ilhas Brava e do
Maio os novos CD da Brava 7Luas Band e da 7Luas Maio Band, duas produções
originais do Sete Sóis Sete Luas, informou a organização.
Segundo a mesma fonte, trata-se das gravações ao vivo dos concertos realizados pelas
duas bandas no FSSSL.
A organizou destacou o facto de nos últimos anos o Festival ter tido um papel
importante na internacionalização das carreiras dos artistas cabo-verdianos.
Como exemplo, apontou a participação dos artistas plásticos Eduarbo Bentub, Jairson
Lima, Tutu Sousa numa residência e exposições nos Centrum SSSL na França, na
Itália e em Portugal, a 7Luas Maio Band, que em Julho realizou uma longa digressão
no SSSL na Itália, na Croácia, na Eslovénia, na Espanha e em Portugal.
A Brava 7Luas Band, que esteve em Setembro na ilha da Córsega, na cidade de
Ajaccio, e depois em Portugal, durante 10 dias, realizando concertos no Festival SSSL
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em Alfândega da Fé, Mafra, Odemira, Ponte de Sor, incluindo também actuações em
lares e prisões.
Informou ainda que a Santo Antão Sete Sóis band vai levar a sua música no dia 22 na
edição SSSL na Ilha de la Réunion.
O Festival Sete Sóis Sete Luas é um projecto promovido por uma Rede Cultural de 30
cidades de 10 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil,
Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Romênia, Eslovênia,
Espanha e Tunísia.
Em Cabo Verde, a 21ª edição tem o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo
Verde, as parcerias das câmaras municipais da Brava, Maio, Ribeira Grande de Santo
Antão, Santa Catarina, São Filipe, Tarrafal de Santiago, e conta com o alto patrocínio
da Presidência da República.

XXVII FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS

34

CABO VERDE

A 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas traz este ano para diversas ilhas de Cabo Verde os
ritmos musicais de Espanha e Marrocos e ainda as artes de Eslovena e da Itália.

Segundo o ‘site’ da organização, este ano, o festival inicia-se no dia 01 de Novembro pela Cidade
de São Felipe, na Ilha do Fogo, e termina no dia 10 no concelho do Tarrafal de Santiago, com um
“rico programa” que envolve músicos e artistas internacionais.

No dia 01 de Novembro, informou, será inaugurada no Centrum SSSL de São Filipe, na Ilha do

Fogo, uma exposição intitulada “Sete Sóis Sete Luas: 20 anos de diálogo intercultural” que traz

fotos e documentos originais da primeira edição do Festival em 1998.

No dia 03, a ilha Brava acolhe a exposição “Desde Alameda de Cervera. Pinturas e esculturas” de

Alfredo Martinez Perez, enquanto na terça-feira, dia 05, será a vez do Maio inaugurar a exposição

fotográfica “De muscat et cortiça” de Alain Marquina (França) e Alessandro Puccinelli (Itália).

O município da Ribeira Grande de Santiago, recebe no dia 08 a arte eslovena do Vasko Vidmar
com a exposição “Ideogrammi II”.

Por último, o município de Tarrafal de Santiago encerra no dia 10 este certame cultural com uma
exposição fotográfica “Histórias de mulheres”, do espanhol Hamadi Ananou.

No final da inauguração das exposições, todos os Centrum Sete Sóis Sete Luas vão receber um

concerto do grupo AYWA, com músicos da França e do Marrocos, que vão levar um “mix explosivo
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No final da inauguração das exposições, todos os Centrum Sete Sóis Sete Luas vão receber um

concerto do grupo AYWA, com músicos da França e do Marrocos, que vão levar um “mix explosivo
de ritmos originais e rebeldes que unem Raï, reggae, rock, world music e jazz”.

O grupo também irá apresentar-se no dia 9 na praça central de Assomada, em Santa Catarina.
Ainda de acordo com a programação, o pintor da Eslovénia Vasko Vidmar vai ministrar três

residências artísticas e realizará laboratórios de pinturas gratuitas nas escolas de São Filipe no
Fogo (1 a 2), na ilha da (4 a 6), e da Ribeira Grande em Santo Antão (8 a 14).

Durante a 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas será lançada nas Ilhas Brava e do Maio os

novos CD da Brava 7Luas Band e da 7Luas Maio Band, duas produções originais do Sete Sóis Sete
Luas, informou a organização.

Segundo a mesma fonte, trata-se das gravações ao vivo dos concertos realizados pelas duas
bandas no FSSSL.

A organizou destacou o facto de nos últimos anos o Festival ter tido um papel importante na
internacionalização das carreiras dos artistas cabo-verdianos.

Como exemplo, apontou a participação dos artistas plásticos Eduarbo Bentub, Jairson Lima, Tutu

Sousa numa residência e exposições nos Centrum SSSL na França, na Itália e em Portugal, a

7Luas Maio Band, que em Julho realizou uma longa digressão no SSSL na Itália, na Croácia, na
Eslovénia, na Espanha e em Portugal.

A Brava 7Luas Band, que esteve em Setembro na ilha da Córsega, na cidade de Ajaccio, e depois

em Portugal, durante 10 dias, realizando concertos no Festival SSSL em Alfândega da Fé, Mafra,
Odemira, Ponte de Sor, incluindo também actuações em lares e prisões.

Informou ainda que a Santo Antão Sete Sóis band vai levar a sua música no dia 22 na edição SSSL
na Ilha de la Réunion.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é um projecto promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de

10 países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia,
França, Itália, Marrocos, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha e Tunísia.

Em Cabo Verde, a 21ª edição tem o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, as

parcerias das câmaras municipais da Brava, Maio, Ribeira Grande de Santo Antão, Santa Catarina,
São Filipe, Tarrafal de Santiago, e conta com o alto patrocínio da Presidência da República.
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Santo Antão: Festival Sete Sóis Sete Luas
começa na sexta-feira em Ribeira Grande
SAPO MUZIKA / INFORPRESS 4 NOV 2019 08:00 NOVIDADES
A edição 2019 do Festival Sete Sóis Sete Luas arranca sexta-feira, 08, na cidade da
Ribeira Grande, em Santo Antão, com um misto de ritmos e artes do mediterrâneo e do
mundo lusófono, informou a edilidade ribeira-grandense.

A organização, a cargo da câmara da Ribeira Grande, ainda não divulgou o cartaz do
festival, com mais de duas décadas de existência, mas está confirmada a presença
da banda Aywa, composta por músicos de França e Marrocos, que promete trazer
“um mix explosivo” de ritmos originais e rebeldes, desde reggae, rock, world music
e jazz.
Este certame é um projecto da rede cultural, formada por 30 cidades distribuídas
por dez países do mediterrâneo e do mundo lusófono, mais precisamente de Cabo
Verde, Brasil, Portugal, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Roménia,
Eslovénia, Espanha e Tunísia.
Ainda no âmbito deste festival, Ribeira Grande de Santo Antão recebe, a 08 de
novembro, a exposição “Ideogrammi II”, de Vasko Vidmar (Eslovénia).

Durante o evento, este pintor da Eslovénia realizará três residências artísticas nas
ilhas Brava, Fogo e Santo Antão, e laboratórios de pintura gratuitos nas escolas de
São Filipe, no Fogo, na Brava e na Ribeira Grande.
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Este evento acontece em Cabo Verde desde 1998, conta com o apoio da Embaixada

ilhas Brava, Fogo e Santo Antão, e laboratórios de pintura gratuitos nas escolas de
São Filipe, no Fogo, na Brava e na Ribeira Grande.
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Este evento acontece em Cabo Verde desde 1998, conta com o apoio da Embaixada
do Luxemburgo em Cabo Verde, em parceria com as câmaras municipais da Brava,
do Maio, da Ribeira Grande de Santo Antão, de Santa Catarina (Santiago), de São
Filipe (Fogo) e do Tarrafal de Santiago, e com o alto patrocínio da Presidência da
República.
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Festival Sete Sóis Sete Luas na Assomada
PorEXPRESSO DAS ILHAS,8 nov 2019 14:57

O Festival Sete Sóis Sete Luas chega, pelo segundo ano consecutivo, em Assomada.
Este evento acontece este sábado, na Praça Central de Assomada, e levará ao público de Assomada
a banda Aywa, composta por músicos de França e Marrocos, que promete ritmos originais e
rebeldes, que passam pelo jazz, reggae, rock and roll e world music.
Ainda pelo palco irão passar artistas locais como as batucadeiras Nha Ana da Veiga de Ribeirão
Manuel, Vá e Zé di Tcharku e Benvindo & Nola.
Santa Catarina junta-se, assim, aos municípios cabo-verdianos de Ribeira Grande (Santo Antão),
Tarrafal, Brava, Maio e São Filipe, que integram a Rede Cultural Sete Sóis Sete Luas.
Este evento, que acontece em Cabo Verde desde 1998, conta com o apoio da Embaixada do
Luxemburgo em Cabo Verde, em parceria com as Câmaras Municipais da Brava, do Maio, da
Ribeira Grande de Santo Antão, de Santa Catarina, de São Filipe, do Tarrafal de Santiago e tem o
alto patrocínio da Presidência da República.
O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por uma Rede Cultural de 30 cidades de 10 países do
Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia,
Espanha, França, Tunísia, Itália, Marrocos e Portugal.
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Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia,
Espanha,DE
França,
Tunísia, Itália,
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2019 Marrocos e Portugal.
O festival, que realiza a sua programação no âmbito da arte e da música popular contemporânea,
com a participação de grandes figuras da cultura mediterrânica e lusófona, tem como objectivos o
diálogo intercultural, a mobilidade dos artistas e a criação de formas originais de produção artística.
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Santiago Norte: Santa Catarina e Tarrafal
recebem este fim de semana o Festival Sete
Sóis Sete Luas
SAPO MUZIKA / INFORPRESS 9 NOV 2019 14:11 NOVIDADES
Os municípios de Santa Catarina e do Tarrafal (Santiago) recebem este sábado e
domingo, respectivamente, a 21ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas (FSSSL) com o
concerto do grupo Aywa, composto por músicos da França e de Marrocos.

Em Santa Catarina, cujo município recebe pelo segundo ano consecutivo este
festival internacional além do concerto do grupo Aywa, sobem ao palco
batucadeiras de Nha Ana da Veiga, Vá, Zé di Tcharku e Benvindo e Nola.
O evento aprazado para as 21:00 terá palco montado na Zona Pedonal de
Assomada.

A edição 21ª do FSSSL em Cabo Verde culmina este domingo no município do
Tarrafal que recebe mais uma edição deste certame no Centrum Sete Sóis Sete Luas
no Mercado Municipal de Artesanato e Cultura, a partir das 19:00.
Além do concerto do grupo Aywa, que vai levar um “mix explosivo de ritmos
originais e rebeldes que unem Raï, reggae, rock, world music e jazz”, consta da
programação uma exposição do fotógrafo espanhol Hamadi Ananou.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é um projecto promovido por uma Rede Cultural de
30 cidades de dez países do Mediterrâneo eXXVII
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Brasil, Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Romênia, Eslovênia,
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O Festival Sete Sóis Sete Luas é um projecto promovido por uma Rede Cultural de
30 cidades de dez países do Mediterrâneo e do mundo lusófono, nomeadamente,
Brasil, Cabo Verde, Croácia, França, Itália, Marrocos, Portugal, Romênia, Eslovênia,
Espanha e Tunísia.
Em Cabo Verde, a 21ª edição tem o apoio da Embaixada do Luxemburgo em Cabo
Verde, as parcerias das câmaras municipais da Brava, Maio, Ribeira Grande de
Santo Antão, Santa Catarina, São Filipe, Tarrafal de Santiago, e conta com o alto
patrocínio da Presidência da República.
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