O IFICT já não está no Castelo, mudou-se “de armas e bagagens” para Santa Apolónia. Vem conhecer as
novas instalações na Bica do Sapato 48.
No DIA DO IFICT a Bica do Sapato 48 vai estar, a convite da Junta de Freguesia de São Vicente, com toda
a informação, aulas-livres, espectáculos e muita animação, no Largo da Graça.
IFICT (Instituto de formação, Investigação e Criação Teatral) A escola onde se aprende a aprender, a escola
de Adolfo Gutkin.
O IFICT forma profissionais do espectáculo e proporciona formação e lazer em artes e cultura há 30 anos.
A aprendizagem é personalizada com estratégias educativas que permitem não só o domínio das técnicas,
mas também criar profundas raízes artísticas e filosóficas.
- É um espaço polivalente de cultura onde a criação, o colectivo, o crescimento, a fantasia, o sonho, tudo
tem importância.
- Todos são importantes e todos se podem exprimir.
- É um local de encontro, onde podes participar como espectador e co-criador de momentos únicos, um local
onde a formação se transforma em apresentações /exercícios/ espectáculos colectivos em que a palavra
falada ou cantada, o teatro, a música, a dança, são a linguagem.
…Um local onde os mestres são alunos e os alunos são outros mestres.
PROGRAMA DIA DO IFICT
DIA | Sábado, 29 de Setembro 2018
Horário | 10:00 às 20:00 horas
Local | Largo da Graça, Lisboa
10h00 YOGA PARA TODOS (duração 20' | palco), com Rosana Ribeiro
10h30 CORO EM FAMÍLIA (duração 30’ | coreto), com direcção de Yara Gutkin e Chiara Pellegrini
Uma experiência de meia hora de canto. Para famílias - crianças, jovens e pais.
11h30 TEATRO (duração 45´ | palco)
CEPA TORTA - “O Pássaro”, textos de Sofia de Melo Breyner. e António Pina - Miguel Maia.
Entre as 12h30 e as 17h30:
- Pode participar em pequenas "aulas- express", experiências que darão a conhecer os professores do IFICT
e as suas técnicas e práticas;
- Assistir a Performances (FAREDUCA/ 'Climate Change Theatre Action' - Launch Event & 'HomoSapiens' + “A cadeira”
+ “Pois!”...)

- Ouvir depoimentos de ex-alunos.
18h00 TEATRO (duração 25' | palco )
MIAU “Cabaret Confesso”, A partir do texto ‘TEATRO’ de Adolfo Gutkin - Dramaturgia e Encenação: Rita
Fouto; Co-Criação e Interpretação: Inês Garrido; Apoio de interpretação: Rui Dinis e Tiago Antunes
18h30 MÚSICA (duração 50' | palco )
"Concerto de encerramento"
com Carlos Gutkin, Kent Queener, Yara Gutkin, Diogo Picão e Jacqueline Mercado/Rui Meira (Espírito Nativo).
ENTRADA LIVRE!
(programa sujeito a modificações)
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