S
Seman
na da Europa celebrra 15 an
nos e p
prepara
a
p
program
mação especial em Brasíliia
Ma
ais de 10
0 mil pess
soas são esperada
as em de
ezenas de
e atividad
des
cultu
urais grattuitas no mês de maio
m
No a
ano em que
q
completa 15 an
nos, a Se
emana da Europa trraz ao pú
úblico
brassiliense enttre os dias
s 4 e 19 de
e maio um
ma ampla programaçã
p
ção cultural que
inclu
ui música, cinema, esporte,
e
ga
astronomia
a, debates e muito m
mais. Ao longo
dessse período
o, o eventto se con solidou na
a agenda cultural dda cidade e já
alcança um público estiimado em 10 mil pe
essoas na
a capital feederal, sempre
com atividade
es gratuita
as. A Sem
mana da Europa
E
é promovidaa pela EU
UNIC
(Asssociação dos
d
Institutos Culturrais, Emba
aixadas e Consuladdos de pa
aíses
mem
mbros da União
U
Europeia) e pe la Delegaç
ção da União Europeeia no Bras
sil.
Tudo
o começa no dia 4/5, quando o Bazar Eu
uropeu permitirá ao bbrasiliense uma
imerrsão na cu
ultura, na música
m
en
na culináriia de muito
os países do continente.
No d
dia seguintte (5), dois
s mil atletass vão pinta
ar de azul o Eixão Suul da cidad
de ao
disputar a 15ª edição da Corrida
a União Europeia.
E
A tradicioonal Mostra de
Cine
ema Europ
peu tem sua noite de
e abertura no
n dia 10, no Cine B
Brasília, me
esmo
local onde será
á apresenttado, no di a 14, o Co
oncerto Clá
ássico Euroopeu.
A XV
V Semana
a da Euro
opa també m marcará
á o início de um noovo projetto da
EUN
NIC na cap
pital federa
al: o apoio
o à Orques
stra Jovem
m de Metaiis e Percu
ussão
do S
SESC-DF, em um trrabalho qu
ue envolve
e formação
o musical, o contato
o dos
integ
grantes da Orquestra
a com mússicos europ
peus, e ap
presentaçõões do conjunto
em g
grandes evventos. Pa
ara viabilizzar o traba
alho, os recursos da EUNIC Global
G
(que
e tem sede
e em Brux
xelas), vão
o se somarr aos do SESC-DF,
S
que financia o
prog
grama.
Para
a o presid
dente da EUNIC e m Brasília
a e direto
or da Alia nça Franc
cesa,
Mattthieu Bern
nard, a Semana
S
da
a Europa tem muito a com
memorar nesse
n
mom
mento: “No
ossos eve
entos têm alcançad
do a cada
a ano maais pessoa
as e
senttimos que já conqu
uistamos um espaç
ço no corração doss brasilienses”,
celebra Berna
ard. “Isso nos perm itiu amplia
ar nossa relação
r
coom a cidade e
conttribuir com esse lindo projeto cconduzido pelo Mae
estro Altairr Paulo com os
alunos da Orq
questra Jo
ovem de M
Metais e Percussão
P
do SESC
C-DF. Tere
emos
muitto a aprend
der juntos”, afirma.
Clau
udia Ginterrsdofer, En
ncarregada
a de Negóc
cios a.i. da União Eurropeia no
Brassil, conta que a Sema
ana oferecce aos bras
sileiros a oportunidadde de
merg
gulhar no mundo
m
eurropeu e su a diversida
ade. “O público tem ssido muito
rece
eptivo à pro
ogramação
o que elabo
oramos. Se
empre procuramos trrazer o que há
de m
melhor na cultura
c
eurropeia. Hoj e, a Sema
ana da Europa já é beem conhec
cida

no m
mapa culturral de Bras
sília, graça
as a colabo
oração dos
s Estados M
Membros da
d
UE e muitos ou
utros parce
eiros”, exp
plica.

PRO
OGRAMAÇ
ÇÃO
Baza
ar Europe
eu (4 de maio)
Realizado dessde 2007 em Brasíl ia, o Baza
ar Europeu está dee casa nov
va: a
Alian
nça Francesa (SEPS 708/907
7). Em um
m lindo jarrdim projettado por Burle
B
Marxx, o públicco poderá provar p ratos típic
cos de paííses europpeus, vinh
hos e
cervvejas especiais, enquanto ass iste a dive
ersas atrações, com
mo as cantoras
Kajssa Beijer (S
Suécia); Ge
eorgia Alo (Alemanh
ha); a Orqu
uestra Joveem de Mettais e
Perccussão do SESC-DF (Brasil); e o grupo frranco-bras
sileiro Cao Laru.
Em p
paralelo, muitas
m
outrras atividad
des estarã
ão espalhad
das pela A
Aliança, como o
workkshop de dança
d
flamenca com o grupo Capricho
C
Es
spanhol e a programação
infan
ntil. Os pe
equenos poderão
p
o
ouvir histórrias contadas em innglês, fran
ncês,
espa
anhol e alemão e se divertir em oficina
as de Slim
me (gelecaa) e de Co
ookie
Deco
oration (bisscoitos dec
corados).

Corrrida União
o Europeia
a (5 de ma
aio)
A 15
5ª Corrida da
d União Europeia
E
sserá realiza
ada no dia 5 de maioo (domingo
o), no
Eixã
ão Sul de Brasília e contará ccom as se
eguintes modalidade
m
es: 10 milh
has apro
oximadame
ente 16km (largada à
às 6h30); 10km e 5km (largadda às 7 ho
oras).
Qualquer pesssoa acima de 18 ano
os e em co
ondições físicas
f
adeequadas pa
ara a
prátiica esportivva pode pa
articipar. O percurso de 5km é aberto parra corredores a
partiir de 16 an
nos.
Com
m o objetivo
o de fomentar o esp
porte para Pessoas com
c
Deficiêência (PCD), a
Corrrida possui uma mod
dalidade e special pa
ara esses atletas.
a
Seerão 5 km para
cade
eirantes e andantes. Para estta premiaç
ção, será considerad
c
da a ordem
m de
cheg
gada.
As
inscrições
podem
ser
feitas
pelo
ende
ereço
httpss://www.ce
entraldacorrrida.com.b
br/uniaoeuropeia. Os
O
kits poderão ser
retira
ados no Bazar
B
Euro
opeu na Alliança Francesa de Brasília (S
SEPS 708/907,
lote A), que accontece na véspera d
do evento, dia 4 de maio.
m
Café
é com Eurropa (8 de maio)
A re
elações enttre Brasil e União Eu
uropeia no
os campos
s da ciênci a, tecnologia e
inova
ação são tema
t
do Ca
afé com E uropa, painel que reu
unirá embaaixadores de
países da UE
E no Brasil, acadê
êmicos e estudantes. O eveento, que será
realizado no auditório
a
do
o Instituto Cervantes
s, segue a tradição dda Seman
na da

Euro
opa em promover
p
debates ssobre que
estões atu
uais e esstratégicas
s em
relaçções intern
nacionais.
Mos
stra de Cin
nema Euro
opeu
A Mostra de Cinema
C
Eu
uropeu - q ue será re
ealizada en
ntre 10 e 19 de maio no
Cine
e Brasília e conta co
om 15 prod
duções de
e 16 países
s - se voltaa nesta ed
dição
para
a o tema "futuro".
"
Os
O filmes sselecionado
os captam
m um planeeta em tra
anse,
seja pelos vissíveis efeittos da crisse ambien
ntal (caso do docum
mentário "Ouro
Verd
de" (Bélgicca), ou pelas soluçõ
ões tecnoló
ógicas que
e permeiaam as rela
ações
socia
ais e afe
etivas (tem
ma prese nte em "Inimigo
"
Confidenci
C
al", Repú
ública
Tche
eca/Eslová
áquia). O desafio
d
de
e projetar novos horrizontes paara a vida
a nas
cidad
des está colocado
c
em obras ccomo "Da construção
c
o do futuroo - 100 ano
os de
Bauh
haus" (Alemanha) e Bikes verssus Carros (Suécia).
A ab
bertura da
a Mostra (dia 10/4, às 19h) contará com
c
uma sessão dupla,
inicia
ada pelo premiado
p
curta croata
a "O último
o poço". No
o enredo, o ano é 20
037 e
a Crroácia abrig
ga a última
a fonte de água potá
ável de uma Europa ddevastada
a. Em
segu
uida, o pú
úblico pod
derá confe
erir o long
ga "O que
e estamoss esperand
do?",
docu
umentário francês qu
ue registra
a a trajetórria de uma
a pequenaa vila na re
egião
da A
Alsácia, co
om 2.200 habitantes,
h
para se tornar uma
a cidade suustentável e se
prep
parar para a era pós-petróleo.
Con
ncerto Clás
ssico Euro
opeu (14 d
de maio)
Trêss grandes nomes da
a música cclássica na
a Europa estarão
e
em
m Brasília para
realizar o Con
ncerto Europeu junto
o à Orque
estra Sinfônica do T
Teatro Nac
cional
Cláu
udio Santo
oro. Cheg
ga à cida
ade o renomado maestro
m
ffrancês Benoît
From
manger, qu
ue dirigiu por sete a
anos a Orrquestra Sinfônica dee Bucares
ste e,
agorra, atua reg
gularmente
e na regên
ncia da Orq
questra da Ópera Tu rquia-Sam
msun.
Com
mo solistass, se apre
esentam no Conce
erto o pre
emiado piaanista polonês
Wojcciech Wale
eczek, que
e já particip
pou com destaque
d
em
e orquesttras sinfôn
nicas,
recittais de pian
no solo e concertos
c
d
de música de câmara em 21 paaíses da União
U
Euro
opeia; e o violoncelis
sta portug
guês Bruno
o Borralhin
nho, que aalém de diretor
artísstico do Ensemble Mediterrain
M
n, é mem
mbro da Orquestra
O
F
Filarmônica de
Dressden (Alem
manha).
Histtória da EU
UNIC Bras
sil
A Se
emana da Europa no
o Brasil com
meçou em 2005, com
mo um proj
ojeto que re
eunia
apen
nas três in
nstitutos – Aliança F
Francesa, Cultura Inglesa e G
Goethe-Zen
ntrum
Brassília. Atuallmente, é organizad
da por um
ma associa
ação que conta com
m 44
instittuições, representa
r
ando esta
ados mem
mbros da União E
Europeia e a
Dele
egação da
a UE, com
m a particcipação de
e dezenas
s de parcceiros loca
ais e
interrnacionais..
EUN
NIC no mundo

A EU
UNIC é um
ma rede glo
obal formad
da por 36 instituições que reprresentam todos
t
os 2
28 países membros da UE e tem mais
s de duas mil filiais e milhare
es de
parcceiros locaiis em mais
s de 150 pa
aíses do mundo.
m
No ccaso da EUNIC
E
Brasil, os inte
egrantes estão
e
reuniidos em cclusters, grrupos
locais de insttituições que promo
ovem o ap
prendizado
o de idiom
mas, o diá
álogo
interrcultural e desenvolv
vimento lo
ocal. Existem hoje cinco
c
clustters no pa
aís –
Brassília, Curitib
ba, Rio de Janeiro, S
São Paulo e Salvador.
Serv
viço:
Bras
sília
●
●
●
●
●

Bazar Europeu
E
– 4 de maio
Corrida União Eurropeia – 5 de maio
Café co
om Europa – 8 de ma
aio
Mostra de Cinema
a Europeu – 10 a 19 de maio
Concertto Clássico
o Europeu – 14 de maio
m

Acessse a programação completa
c
e
em www.se
emanadaeuropa.org
Informações à imprens
sa:
Agência Atelier
Dian
na Leiko
+55 61 98132--4929
diana@atelierb
brasilia.com
m
mila Rezend
de
Cam
+55 61 99333--0579
acao@ateliierbrasilia.com
reda

