
WORKSHOPS
Destinados ao público 
especializado, propõem 
o contacto com artistas 
consagrados nas áreas 
da realização, coreografia 
e/ou exploração digital 
e espaços intersticiais. 
Targeted for specialized 
participants, it offers 
contact with established 
artists in the areas of film 
direction, choreography 
and/or digital research 
and interstitial spaces.

25 & 26 NOv
QuarTa | 10H - 13H / 14H - 17H
Wednesday | 10am - 1pm / 2pm - 5pm

QuInTa | 10H - 13H 
THursday | 10am To 1pm

KonsTanTInos rIZos  
& sTaTHIs doGanIs | Gr
ORDINARY SHOOTING
Criação de 1’ de  
vídeo-dança, através de  
coreografia, improvisação  
e uso da tecnologia comum,  
telemóveis e tablets.
Creation of 1’ video dance 
through choreography, 
improvisation and using of 
common technologies, mobiles, 
tablets.
FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS 
COMUNICAÇÕES & PRÓ-DANÇA

28 NOv
sábado | 15H - 18H
saTurday | 3pm - 6pm

ConCeIÇÃo GarCIa | pT
CORPO, PALAvRA E IMAGEM
Partindo de objectos e 
imagens, textos e música, 
o corpo escreve-se como 
fonte de inspiração. 
starting from objects 
and images, text and 
music, the body is written 
as a source of inspiration.
CENTRO NACIONAL DE CULTURA

28 NOv
sábado | 10H - 13H / 14H - 17H
saTurday | 10am - 1pm / 2pm - 5pm

mIGueL CunHa | pT
WET PLATE PHOTOGRAPHY
O workshop centra-se na 
demonstração e criação de 
imagens utilizando o processo 
de colódio húmido (wet plate). 
This workshop focuses on the 
demonstration and creation of 
imagens using the wet collodion 
process (wet plate).
GALERIA B21

3 DEz
QuInTa | 10H - 14H 
THursday | 10am - 2pm

pIerre LarauZa & 
emmanueLLe VInCenT,  
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e | Fr/be
CONTEMPORARY DANCE 
FOR LIMITED SPACE
Workshop inovador de dança 
contemporânea que explora  
o improviso e composição  
num espaço limitado.
an innovative contemporary 
dance workshop that explores 
the improvisation and 
composition within a 
limited space.
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

4 & 5 DEz
sexTa | 8H - 10H30 
FrIday | 8am - 10.30am

sábado | 10H - 12H30
saTurday | 10am - 12.30pm

rICardo saLaZar | pT
INSTALAÇÕES MULTIMÉDIA 
INTERACTIvAS
O movimento do corpo será 
usado como uma ferramenta, 
através de digitalização 3D, 
motion capture, pinturas 
virtuais, manipulação de som.
The body movement will be 
used as a tool through 3d 
digitalisation, motion capture, 
virtual paintings, sound 
manipulation.
FMH – FACULDADE 
MOTRICIDADE HUMANA

4 DEz
sexTa | 10H - 13H / 14H - 16H
FrIday | 10am - 1pm / 2pm - 4pm

erIKa JanunGer  
& osKar FrIsK | se
SENSING GRAvITY
Workshop de dança 
contemporânea e vídeo  
que explora novas formas  
de interacção entre o corpo  
e superfícies inclinadas.
a contemporary dance and 
video workshop that explores 
new ways of interaction between 
the body and inclined surfaces.
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

7 - 9 DEz
seGunda  a QuarTa | 10H - 14H30
monday To Wednesday | 10am - 2.30pm

sILKe Z. & CaroLIne sImon 
| de
MOvING ME MOvING II
Workshop que explora a 
emoção, motivação e desejos  
na composição coreográfica.
Workshop that explores the 
emotion, motivation and 
desires of the choreographic 
composition.
INSTITUTO IMACULADA
 

Ficha de Inscrição 
entry Form
www.voarte.com

Enviar para
send to  
inscricoes@voarte.com

Inscrições até 48h antes 
do início da actividade. 
Inscrição em 3 workshops, 
50% desconto sobre o 
valor mais baixo 
registration until 48h 
before the beginning of the 
activity. subscription in 3 
workshops, a 50% discount 
on the lower price.

MASTERCLASSES
Dirigidas ao público em 
geral e especializado, 
as masterclasses criam 
um espaço de expansão 
do pensamento e 
partilha de inquietações 
sobre as diversas 
áreas em exposição, 
sendo orientadas por 
criadores e/ou teóricos 
participantes no Festival. 
directed to a specialized 
and general audience, the 
masterclasses are a space 
for thought expansion and 
sharing concerns about 
the different areas on 
display, and directed by 
artists or participants in 
the Festival. 

ENTRADA LIvRE | Free enTranCe

2 DEz
QuarTa | 14H 
Wednesday | 2pm 

erIKa JanunGer | se
SENSING MOvEMENTS
Uma história de como a 
arquitectura e a música podem 
ser entendidas com o corpo 
humano como centro e do 
desejo de superar as fronteiras 
do movimento.
a story of how architecture 
and music can be understood 
with the human body in centre 
and the longing to push the 
boundaries of movement.
ESTAL – ESCOLA SUPERIOR
DE TECNOLOGIAS E ARTES 
DE LISBOA

3 DEz
QuInTa | 10H 
THursday | 10am  

Harm WeIsTra | nL
HOW TO MAKE AN AWARD 
WINNING DANCE FILM
Partilha de experiências 
enquanto artista visual, o que 
significa realizar um vídeo-
dança, não sendo realizador 
nem coreógrafo.
sharing experiences as a fine 
artist, what it means to make a 
dance film, being no filmmaker 
and not a choreographer.
ESTAL — ESCOLA SUPERIOR 
DE TECNOLOGIAS E ARTES 
DE LISBOA

4 DEz
sexTa | 11H
FrIday | 11am 

WILFrIed aGrICoLa | de
SESSÃO ESPECIAL 
COLOGNEOFF &
ARTvíDEO KOELN 
Introdução ao Cologne OFF – 
Festival Internacional de Vídeo 
e a sua plataforma,  baseadas 
num conceito não-convencional 
sem localização física mas 
contruídas numa rede mundial, 
geridas pela “artvideo KOELN 
international”.
Introduction to the CologneoFF 
– International Video Festival 
and its platform, based on an 
unconventional concept of a 
festival without a static location, 
but built on a global networking 
instead, run by the “artvideo 
KoeLn international”. 
ETIC – ESCOLA DE TECNOLOGIAS, 
INOvAÇÃO E CRIAÇÃO

AULAS ABERTAS

28 NOv
sábado | 16H - 17H30
saTurday | 4pm - 5.30pm

LuCIa dIoGo | pT
ARTES PLÁSTICAS  
VISUAL ARTS

Serão introduzidas diferentes 
técnicas de pintura e desenho.
It will be introduced 
different painting and 
drawing techniques.
EKA [PALACE]

28 NOv
sábado | 18H - 19H30
saTurday | 6pm - 7.30pm

eurICa maGan | pT
DANÇA CLÁSSICA INDIANA 
INDIAN CLASSIC DANCE

Aula composta por excertos de 
três estilos diferentes – Bharata 
Natyam, Odissi and Natyoga.
Class composed by excerpts 
of three different styles – 
bharatanatyam, odissi  
and natyoga.
EKA [PALACE]

Festival InShadow regressa  
a Lisboa, acentua as 
suas potencialidades de 
internacionalização e assume a 
crescente projecção da cidade 
no mapa dos festivais de criação 
contemporânea transdisciplinar.

Com um forte enquadramento 
europeu, InShadow, obteve o 
reconhecimento prestigiante 
do EFFE – Europe for Festivals, 
Festivals for Europe, 2015-2016.

InShadow promove um espaço 
de diálogo entre as experiências 
de artistas consagrados e a 
visão de criadores emergentes, 
distingue-se pela diversidade 
da programação e pelo projecto 
educativo, fomentando relações 
dinâmicas com os públicos.

InShadow está no centro da 
convergência entre as linguagens 
da imagem e do corpo, através 
de processos de criação artística 
fundados na tecnologia, num 
constante diálogo com o Mundo.

InShadow, 
o corpo revela-se  
na sombra.

InShadow Festival returns 
to Lisbon, emphasizes its 
internationalization potentialities 
and assumes the city growing 
projection in the transdisciplinary 
contemporary creation festivals 
map.

With a strong European 
involvement, InShadow obtained 
the prestigious recognition of 
EFFE – Europe for Festivals, 
Festivals for Europe, 2015-2016.

InShadow promotes a dialogue 
between the established artist’s 
experiences and the vision  
of the emerging creators,  
it distinguishes itself by the 
diversity of programming  
and by the training project, 
increasing dynamic relations 
among audience.

InShadow is in the centre of the 
convergence between the image 
and the body languages, through 
artistic creation processes based 
on technology, in a continuous 
dialogue with the world.

InShadow, 
the body reveals 
itself in the shadow. 

PEDRO SENA NUNES & ANA RITA BARATA 
DIRECÇÃO ARTíSTICA // arTIsTIC dIreCTIon

SãO LUIz TEATRO MUNICIPAL 

TEATRO DO BAIRRO

ESPAçO SANTA CATARINA

PLATAFORMA REVóLVER

EKA [PALACE]

GALERIA DAS SALGADEIRAS

CENTRO NACIONAL DE CULTURA

GALERIA B21

FUNDAçãO PORTUGUESA DAS COMUNICAçõES

ESTAL | FMH | ETIC
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InShadow
7.º FESTIvAL INTERNACIONAL DE víDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

    
   



EXPOSIÇÕES
Complementando a 
vertente do movimento, 
elogiada nas secções 
vídeo e performance, 
InShadow  propõe 
5 exposições 
fotográficas, de gravuras 
e desenhos.
Complemented the 
movement part acclaimed 
in the section of video and 
performances, Inshadow 
suggests 5 exhibitions of 
photographs, gravures 
and drawings.

ENTRADA LIvRE | Free enTranCe

18 NOv - 16 jAN
QuarTa - sábado | 14H - 19H
Wednesday - saTurday | 2pm - 7pm

CAzENGA vs. LUANDA
pIerre LarauZa - 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e | be/Fr
ExPOSIçãO FOTOGRáFICA 
// pHoToGrapHIC exHIbITIon 

PLATAFORMA REvÓLvER

21 NOv - 5 DEz
TerÇa - sexTa | 15H - 21H
Tuesday - FrIday | 3pm - 9pm

sábado | 10H - 16H
saTurday | 10am - 4pm

DIÁLOGOS EM LUGARES 
NÃO IMAGINADOS
CarIna marTIns | pT
ExPOSIçãO FOTOGRáFICA 
// pHoToGrapHIC exHIbITIon

ESPAÇO SANTA CATARINA 

21 NOv - 9 jAN 
TerÇa - sábado | 15H - 21H
Tuesday - saTurday | 3pm - 9pm

DAS SOMBRAS 
E DO NEvOEIRO
Joanna LaTKa | pL
ExPOSIçãO GRAVURAS E DESENHOS 
// GraVures and draWInGs exHIbITIon

GALERIA DAS SALGADEIRAS 

24 NOv - 19 DEz 
seGunda - sábado | 16H30 - 20H
monday - saTurday | 4.30pm - 8pm

to be
HenrIQue FraZÃo | pT
ExPOSIçãO FOTOGRáFICA 
// pHoToGrapHIC exHIbITIon

GALERIA B21

25 NOv - 5 DEz 
TerÇa - sexTa | 15H - 19H
Tuesday - FrIday | 3pm - 7pm

ÄNIMAS
Fede noGaLes | sp
ExPOSIçãO FOTOGRáFICA 
// pHoToGrapHIC exHIbITIon

CENTRO NACIONAL DE CULTURA 

INSTALAÇÕES
Selecção de obras que 
se destacam pela sua 
capacidade de aproximar 
os mundos do corpo 
com os da imagem, som 
e música, envolvendo o 
espectador dentro de 
uma dimensão activa. 
selection of submitted 
works that stand out by 
their power to connect 
the body with the worlds 
of image, sound and 
music, involving within an 
active dimension.

ENTRADA LIvRE | Free enTranCe

26 NOv - 28 NOv
sexTa | 10H - 18H
FrIday | 10am - 6pm

sábado | 14H - 18H
saTurday | 2pm - 6pm

BREATHE
sTaTHIs doGanIs & 
KonsTanTInos rIZos - 
InsIde noIse | Gr
PERFORMANCE - INSTALAçãO 
// perFormanCe - InsTaLLaTIon  

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DAS COMUNICAÇÕES

26 NOv - 28 NOv
sexTa | 10H - 18H
FrIday | 10am - 6pm

sábado | 14H - 18H
saTurday | 2pm - 6pm

CRY
KonsTanTInos rIZos - 
InsIde noIse | Gr
VÍDEO - INSTALAçãO 
// VIdeo - InsTaLLaTIon  

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DAS COMUNICAÇÕES

2 - 5 DEz
QuarTa - sábado | 20H - 23H30
Wednesday - saTurday | 8pm - 11.30pm

GROTESQUES
eLLen WeTmore | u.s.a

unnamed soundsculpture
onFormaTIVe | de

HERE BUT NOT HERE AT  
ALL AT THE SAME TIME
daZ dIsLey & 
FenIa KoTsopouLou | uK

0RB1T X
moIsÉs morICoLI  
& GLorIa rÓs | nL

BOX
| acsc | anTÓnIo CabrITa  
& sÃo CasTro | pT

SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

C

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 
DOCUMENTÁRIO
InTernaTIonaL 
CompeTITIon 
doCumenTary 
ENTRADA LIvRE | Free enTranCe

Secção de competição dedicada 
à exibição de documentários 
sobre processos de criação 
artística na área da performance 
e dança. Nesta edição, a 
Competição Internacional de 
Documentário apresenta 5 
sessões de filmes oriundos da 
Bélgica, Brasil, Estados Unidos 
da América, Israel, Portugal 
e Suécia. Este ano o Melhor 
Documentário será distinguido 
com o prémio Luna Andermatt, 
patrocinado pela Conserveira  
de Lisboa.
Competition section dedicated 
to documentary exhibition about 
artistic creation processes in the 
fields of performance and dance.
 In this edition, the International 
Competition, presents 5 film 
sessions from belgium, brazil, 
united states of america, Israel, 
portugal and sweden. The best 
documentary this year will be 
distinguished with the Luna 
andermatt award, sponsored  
by the Conserveira de Lisboa.

27 NOv - sex | FrI 
#1 | 18h / 6pm
DANCINFG IN jAFFA
HILLa medaLIa | IL & u.s.a

#2 | 18h / 6pm
SKIN OF THE OTHER
JuanITa onZaGa | be
vERA MANTERO
bruno nIeL | pT
AISTHESIS – A CRIAÇÃO  
EM FLUXO
Luís GusTaVo meneGueTTI | br
 
28 NOv - sáb | saT 
#3 | 18h / 6pm
BEFORE WE GO 
JorGe LeÓn | be

 #4  | 21h / 9pm
MOvEMENT  
(R)EvOLUTION AFRICA
Joan FrosCH & 
aLLa KoVGan | u.s.a
MAX OLIvEIRA –  
BBOY AND PRODUCER
eLsa dos sanTos | pT
 
29 NOv - dom | sun 
#5 | 18h / 6pm
PRIMA
TaTyana bronsTeIn | u.s.a
THE CHOREOGRAPHER  
MATS EK
andreas söderberG  
& bJörn erIKsson | se

EQUILIBRIO RESIDUO | 
NEvER_MIND
sara marasso - IL CanTIere 
& sTeFano rIsso | IT
espeCTáCuLo // perFormanCe 
22H30 | 10.30pm
TEATRO DO BAIRRO

 

SAMPLADÉLICOS
TIaGo pereIra & 
síLVIo rosado | pT
LIVe - aCT 
22H30  | 10.30pm
TEATRO DO BAIRRO

TEMPESTADES - 
ENSAIO DE UM ENSAIO
uLI deCKer | de
Teatro Griot & Convidados
sessÃo espeCIaL // 
speCIaL sessIon 
16H30 | 4.30pm
TEATRO DO BAIRRO

LITTLESHADOW 
FILMES DE ANIMAÇÃO 
ANIMATED FILMS

Filmes de animação  
centrados na representação  
do corpo através da dança.
animated films focusing  
on the representation of the 
body through the dance.
seGunda & TerÇa | 10H30 / 14H30
monday & Tuesday | 10.30am  / 2.30pm

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DAS COMUNICAÇÕES

LABORATÓRIO DE 
ACTIvIDADES CRIATIvAS
CREATIVE ACTIVITIES LAB

Artes Visuas, Teatro e Dança
Visual arts, Theatre and dance
seGunda & TerÇa | 10H30 / 14H30
monday & Tuesday | 10.30am  / 2.30pm

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DAS COMUNICAÇÕES

 

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 
DE víDEO-DANÇA
VIdeo danCe
InTernaTIonaL
CompeTITIon
ENTRADA LIvRE | Free enTranCe

Com 350 candidaturas 
apresentadas na edição de 
2015, a selecção de vídeos em 
competição é um dos núcleos 
programáticos do Festival. 
InShadow apresenta 48 filmes 
de 21 países do Mundo – 
Alemanha, áustria, Bélgica, 
Brasil, Canadá, China, Colômbia, 
E.U.A, Egipto, Espanha, França, 
Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, 
Jordânia, Portugal, Reino 
Unido, Suécia, Suíça e Ucrânia. 
O universo destas obras toca 
em temas tão centrais como 
os refugiados, a guerra, o 
ambiente, o mundo e em 
detalhe a sombra da morte 
com a conjugação das gerações 
vindouras e a projecção do 
amor.
With 350 applications submitted 
in the edition of 2015, the 
video-dance competition is 
one of the programmatic core 
of the Festival. Inshadow 
presents 48 films from 21 
countries – austria, belgium, 
brazil, Canada, China, Colombia, 
usa, egypt, spain, France, 
Greece, Holland, Ireland, Italy, 
Jordan, portugal, uK, sweden, 
switzerland and ukraine. These 
work’s universe touches central 
issues such as refugees, war, 
the environment, the world and 
in detail the death’s shadow 
with the combination of coming 
generations and the projection 
of love.

QUARTA - SEXTA | 22H 
WEDNESDAY - FRIDAY | 10PM

SÁBADO | 18H  SATURDAY | 6PM

URBAN DISTORTIONS 
pIerre LarauZa & 
emmanueLLe VInCenT - 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e | be/Fr

Instalação-performance 
interdisciplinar através da qual 
a dança, a música e o espaço 
se encontram, desafiando a 
mobilidade do público num 
espírito de proximidade e de 
intimidade.
an interdisciplinary installation-
performance through which 
dance, song and territory meets, 
triggering the public’s mobility in 
a spirit of proximity and intimacy.
espeCTáCuLo // perFormanCe 
21H | 9pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

BABAOL 
enámbar danZa | sp
LITTLESHADOW
espeCTáCuLo // perFormanCe 
10H30 / 14H30  |  10.30am / 2.30pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

REvISITING WONDERLAND 
CoCoon danCe Company 
| de

Inspirado pelas ilustrações de 
“Alice no País das Maravilhas” 
assim com pelo clássico texto 
da literatura mundial. É um 
diálogo entre os géneros da 
dança e da animação.
Inspired by the illustrations 
found in “alice in Wonderland” 
as well as by the world literature 
classic’s text. It’s a dialogue 
between the genres of dance 
and animation.
espeCTáCuLo // perFormanCe 
21H | 9pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

BABAOL 
enámbar danZa | sp
LITTLESHADOW
espeCTáCuLo // perFormanCe 
10H30 / 14H30  |  10.30am / 2.30pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

SENSING CURRENTS 
erIKa JanunGer & 
osKar FrIsK | se

Esta performance é uma 
experiência arquitectónica. 
Através de uma ilusão,  
tornamos a vastidão desta  
força um pouco mais visível.
This performance is an 
architectural experiment. 
Through an illusion we make  
the vastness of this force,  
slightly more visible.
espeCTáCuLo // perFormanCe 
21H | 9pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

PLAY FALSE  
|acsc| anTÓnIo CabrITa 
& sÃo CasTro | pT 

Espectáculo de dança 
contemporânea onde o tema  
da condição humana é 
explorado através da 
fisicalidade do corpo, 
inspirado em personagens 
de Shakespeare.
a contemporary dance 
performance where the theme  
of human condition it’s explored 
by the body physicality, inspired 
by shakespeare characters.

espectáculo com 
áudio-descrição

performance with 
audiodescription

espeCTáCuLo // perFormanCe 
21H | 9pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

FO[u]R vOID
Co-produção Vo’arte 
& Companhia nacional 
de bailado 
sessÃo espeCIaL // 
speCIaL sessIon 
22H | 10pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

PREMIADOS InShadow 2015
InShadow AWARDED 
CERIMONY 

Com a presença do 
Júri Oficial, Júri Documentário 
e Júri Escolas. 
With the presence of the 
official Jury, documentary 
Jury and schools Jury.
22H30 | 10.30pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

FESTA 
ENCERRAMENTO
CLosInG parTy
SOUNDS LIKE CURRY 

Um live-act eclético 
e multissensorial.
an eclectic and 
multisensory live-act.
00H | 12am
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

LITTLESHADOW
LABORATÓRIO DE 
ACTIvIDADES CRIATIvAS
& FILMES DE ANIMAÇÃO 
CREATIVE ACTIVITIES LAB
& ANIMATED FILMS 

Artes Visuas, Teatro e Dança
Visual arts, Theatre and dance
15H30 - 16H30 |  3.30pm - 4.30pm
SÃO LUIz TEATRO MUNICIPAL

A CLASSIFICAR PELA CCE

Informações 
Úteis
Useful Information

COORDENAÇÃO 
GERAL 
// 
GeneraL 
CoordInaTIon 
vOARTE@vOARTE.COM
21 393 24 10  
91 404 04 71

27 NOv  sex | FrI   

28 NOv  sáb | saT   

27, 28 & 29 NOv  29 NOv  dom | sun   2 DEz  Qua | Wed   5 DEz  sáb | saT   

3 DEz  QuI | THu   

4 DEz  sex | FrI   

6 DEz  dom | sun   

30 NOv  & 1 DEz

PASSATEMPO INSTAGRAM
InsTaGram ConTesT

Tira uma foto até dia 4 de Dezembro, com o tag 
#inshadowfestival e habilita-te a ganhar bilhetes
para espectáculos InShadow. 

Take a picture till 4th december, with the tag 
#inshadowfestival and have the chance to win  
tickets for InShadow’s performances.   

+ INFO
www.voarte.com |  @inshadowfestival 

2, 3, 4 & 5 DEz  

COM O APOIO PATROCINADOR OFICIAL COMPETIÇÃOORGANIZAÇÃO ALTO PATROCÍNIOESTRUTURA FINANCIADA POR

PARCEIROS DIVULGAÇÃO

CERTIFICADO

PARCEIROS ESCOLASPARCEIROS INSTITUCIONAIS PARCEIROS PROGRAMAÇÃO

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

APOIO LITTLESHADOW 

PARCEIROS MEDIA 

C A N A L 18 0 . P T

PARCEIROS HOTELARIA PARCEIROS LOGÍSTICO

WWW.vOARTE.COM
WWW.TEATROSAOLUIz.PT

ESPECTÁCULOS / víDEO-DANÇA  / DOCUMENTÁRIO / LITTLESHADOW / EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES / WORKSHOPS / MASTERCLASSES 


