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O QUE É 
 

O II FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA DUENDE é um encontro entre os artistas da rede da Escola 

Internacional de Danza Duende e todos os amigos, alunos, convidados e simpatizantes, para celebrarmos juntos 

em SERPA as viagens do ser humano pelo mundo fora e pelo mundo dentro. O Festival irá proporcionar uma 

partilha entre a comunidade de Serpa e diferentes pessoas do nosso planeta, dentro da visão de intercâmbio de 

experiências e de aventura, para além das fronteiras do controlado e do conhecido, que caracteriza a DANZA 

DUENDE. Propomo-nos criar um espaço em que as experiências nómadas da arte e do coração humano se 

encontrem, numa abertura natural de aprendizagem e descoberta. Mas a nossa verdadeira intenção e o desafio 

que pretendemos lançar é tocar a própria essência da viagem interior, aquela que faz do ser humano um 

explorador que realiza sonhos... 

 

QUEM ORGANIZA 
 

A filial portuguesa da Escola Internacional de Danza Duende: Dançar a Vida e a Companhia de Teatro BAAL 17, 

na cidade de Serpa, «Terra Forte», no âmbito do «14o Festival NOITES na NORA». 
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OBJECTIVO 
 

Dinamizar a cidade de Serpa e levar os participantes a usufruir desta terra, através de manifestações 

espontâneas e contínuas das artes da vida e da cultura internacional em toda cidade, durante 5 dias. Atrair 

pessoas de vários países para visitar a região, promovendo o desenvolvimento do meio rural e um encontro 

próspero entre as tradições alentejanas e a diversidade das culturas do mundo. O vínculo entre todos será a 

riqueza espontânea dos momentos de comunicação e de aprendizagem que surgirão, em todos os sentidos e 

para todas as partes! 

 

TEMA 
 

LA CARAVANE AMOUREUSE , «A Caravana Apaixonada» ou «A Caravana do Amor», título inspirado na presença 

do nosso convidado especial, Marc Vella, o «pianista nómada» (foto inicial) que em 25 anos percorreu com o seu 

piano aproximadamente 200.000 km pelas estradas e caminhos de mais de 40 países, para celebrar as 

qualidades de bondade do ser humano, graças à magia universal da música.  

www.marcvella.com 
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PORQUÊ 
 

Para que todas as pessoas que pertencem à Escola Internacional de Danza Duende se reúnam e possam partilhar 

com a comunidade de Serpa e o público em geral, a sua visão de uma educação geral baseada na arte e 

integrada em todas as actividades da sociedade humana, nas suas mais variadas manifestações. 

 

COMO 
 

Tal como aconteceu com o I Festival Internacional de Danza Duende, celebrado em 2010, que foi um êxito, 

através da apresentação e realização de espectáculos e workshops, pequenas mostras, conferências e 

exposições, bem como outras performances e intervenções espontâneas e «selvagens» pelas ruas desta branca 

cidade, e por muitos outros locais de grande magia e beleza colocados à disposição pelo município de Serpa, 

cultivando sempre um espírito fresco, espontâneo e livre!  
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CARTAZ 
 

Os espectáculos do II FESTIVAL DE DANZA DUENDE serão apresentados na Nora de 23 a 27 de Julho, integrados 

na programação do 14º Festival Noites na Nora, bem como no Cineteatro Municipal de Serpa, nas manhãs e 

tardes de 23 a 28 de Julho. Serão ainda apresentados espectáculos e performances no Musibéria, no jardim 

municipal, na praça central e em muitos outros espaços da cidade. Serão também oferecidos workshops de 

formação para adultos e crianças em áreas como a dança, a pintura, o teatro, o canto, a cozinha ou a 

permacultura, num total de mais de 40 espectáculos e workshops, para mais de 100 participantes oriundos dos 

quatro cantos do globo:  Portugal, Espanha, Bélgica, França, Itália, Irlanda, Inglaterra, Brasil, Índia, Haiti... 

 

A NOSSA FOLHA DE ROTA 

LIBERDADE: espírito aventureiro! 

RIGOR: espírito científico! 

VIRTUDE: coração simples! 
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ESCOLA INTERNACIONAL DE DANZA DUENDE   
 

A Danza Duende é uma aprendizagem em todos os aspectos da nossa vida, que nos permite apreciar e elevar a 

nossa existência através da dança e da arte em geral.  É uma abordagem à arte, ao movimento e à vida em 

profunda interdependência. Leva-nos a descobrir a arte de ser tal como somos e de nos abrimos ao potencial da 

nossa natureza apaixonada e livre.  

 

O treino Duende é recomendado a todos aqueles que sintam a necessidade de aprofundar a sua inspiração 

criativa e de intensificar a sua capacidade de presença, assim como o seu talento para comunicar. Trata-se de 

um treino a longo prazo, que nos permite visitar as fontes originais da forma no interior da nossa mente e 

descobrir o nosso potencial intrínseco, a fim de podermos trabalhar em todos os aspectos da nossa vida como se 

dançássemos a nossa vida.  

 

www.danzaduende.org 
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BAAL 17  
 

É uma estrutura de teatro profissional que conta com uma equipa permanente de oito elementos entre actores, 

encenadores, técnicos, formadores e produtores. A eles junta-se uma vasta rede de parceiros e uma equipa de 

colaboradores que enriquece a actividade desenvolvida pela Companhia. A Baal 17 tem como objectivo 

estrutural fomentar o interesse das populações pela cultura em geral e pelo teatro em particular, interligando a 

Companhia com as escolas, a comunidade e as mais variadas entidades e instituições nacionais e internacionais. 

 

As relações e o know-how criados e desenvolvidos com instituições e criadores individuais, nacionais e 

europeus, permitem à Baal 17 o desenvolvimento de variadíssimos projectos de Criação Teatral, Programação e 

Teatro, Educação e Comunidade – as linhas orientadoras da Baal 17. Todo este trabalho de acolhimento tem 

vindo a ser levado a cabo na senda da criação do Centro Artístico Nora (Centro Artístico Pluridisciplinar), num 

projecto que pretende criar condições para produzir, acolher e coproduzir espectáculos e prestar formação em 

várias áreas artísticas. Neste sentido, a Baal 17 acolherá em Julho de 2013, no 14º Festival Noites na Nora, o II 

Festival Internacional de Danza Duende. 

www.baal17.pt 

 

http://www.baal17.pt/
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DÚVIDAS? 
 

Não hesite em contactar qualquer membro da nossa equipe, através de:  

 

festivaldanzaduendeserpa2013@gmail.com  

http://www.facebook.com/IiFestivalInternacionalDanzaDuende  

 

 

 

www.danzaduendeportugal.blogspot.com 

www.danzaduende.org 

www.baal17.pt 

www.marcvella.com 

 
 

http://www.danzaduendeportugal.blogspot.com/
http://www.danzaduende.org/
http://www.baal17.pt/
http://www.marcvella.com/
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ORGANIZAÇÃO 
  

Yumma Mudra - Aconselhamento geral  

Fundadora da Escola Internacional de Danza Duende  

Liliane Viegas - Coordenação geral  

Membro do Conselho Internacional de Dança da UNESCO 

Marta Horta -  Comunicação e divulgação 

Mónica Roncon - Coordenação de workshops e apresentações  

Carolina Fonseca - Coordenação de espectáculos   

Marion Bedbur - Apoio à produção e secretariado   

Sabine Schneider - Apoio à produção e secretariado   

Marco Ferreira - Programação (Baal 17) 

Rui Ramos - Gestão financeira (Baal 17) 

Sandra Serra - Direcção de produção (Baal 17) 
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dançar a vida! 


