3ª edição do Festival Mariana Viva já tem
data marcada

O evento acontece entre os dias 16 de maio e 9 de junho, em Mariana, com diversas atrações
culturais. Shows com artistas locais e conhecidos nacionalmente, como Lô Borges, concertos,
serestas, palestras, jogos e até lançamento de DVD fazem parte da programação dessa edição.
“O evento é pensado com muito carinho para promover ao marianense, principalmente, um momento
de lazer. Além disso, com ele pretendemos valorizar a cultura e artistas locais, e, também, atrair
olhares para Mariana, para que todos notem o quanto ela continua viva e exuberante”, destacou o
secretário de Cultura, Efraim Rocha.
O Festival é organizado pela Secretaria de Cultura e acontece em diversos pontos do Centro
Histórico da cidade com atrações completamente gratuitas, como Concertos com a
Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, baile show com a Orquestra Casino de
Sevilla, lançamento do DVD das bandas de música da cidade, dentre outras.
TEMA – Como nas edições anteriores, o evento se propõe a trabalhar com conscientização. Neste
ano, o tema escolhido foi “Água, fonte da Vida”. A proposta da Secretaria de Cultura, em parceria
com a Secretaria de Educação, é trabalhar com os alunos da rede municipal sobre a importância das
nascentes, consumo consciente da água e uma explicação de como funcionará a cobrança da água na
cidade. Para isso, entre os dias 20 e 24 de maio serão feitas palestras e atividades lúdicas nas
escolas municipais.
DVD DAS BANDAS – No dia 18 de maio será lançado o DVD gravado com as Sociedades Musicais
da cidade. O DVD será lançado com o nome Coleção Mariana Viva – Volume I, composto
exclusivamente por dobrados de compositores marianenses. De acordo com o secretário de cultura,
Efraim Rocha, serão produzidos uma média de 1000 almanaques com os históricos das bandas,
curiosidades sobre elas, bem como sobre os dobrados escolhidos, seus autores, o local de gravação
e, logicamente, o DVD.
A gravação do DVD é considerada como o maior e único projeto de registro em um município em
Minas Gerais, segundo os produtores. A iniciativa é, além de uma maneira de propagar a cultura
marianense, um incentivo as bandas.
FESTIVAL DA CANÇÃO – Durante o Festival Mariana Viva acontece a primeira fase do Canta
Mariana, nos dias 23, 24 e 25 de maio, na Praça Minas Gerais. Essa primeira fase é exclusivamente
com compositores marianenses. Serão selecionadas 5 canções que, além de serem premiadas em
dinheiro, irão disputar a segunda fase do Festival, de abrangência nacional, que acontece em julho.
PROGRAMAÇÃO:
16 de maio (quinta-feira):
Casa de Cultura| Rua Frei Durão
19h – “Sarau Lítero Musical Cantando Alphonsus”

Projeto da Casa de Cultura – Academia Marianense de Letras e Museu Alphonsus de Guimaraens
17 de maio (sexta-feira):
Praça da Sé
20h – Concerto com a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais
18 de maio (sábado):
Praça da Sé
19h – Lançamento da Coleção “Mariana Viva” – Volume I – DVD “Dobrados de Mariana” com a
participação das 11 (onze) Bandas de Música do município
19 de maio (domingo):
Praça Gomes Freire
11h – Banda na Praça | Bandas 16 de Julho e União XV de Novembro
Praça da Sé
20h30 – Baile Show com a Orquestra Casino de Sevilla.
20 a 24 de maio (segunda-feira a sexta-feira):
Intervenções nas Escolas Municipais
Tema: “Água – Fonte da Vida”
Concurso de Desenhos
23 de maio (quinta-feira):
Praça Minas Gerais
20h – Primeira Semifinal do “Canta Mariana” – 1ª. Fase (Canções de Compositores Marianenses)
22h – Show com o Grupo “Cantores de Deus”
24 de maio (sexta-feira):
Campo do Olimpic Sport Club
Manhã e tarde de lazer para as crianças em comemoração ao Dia Mundial de Brincar
Exposição e Resultado do Concurso de Desenhos
Show com “Mágico Silas”
Animação pelo “Clube Osquindô”
Praça Minas Gerais
20h – Segunda Semifinal do “Canta Mariana” – 1ª Fase (canções de compositores marianenses)
22h – Show de lançamento do CD “Nó de Si” com Tony Primo e Banda
25 de maio (sábado):
Praça Gomes Freire
14h30 – Encontro Ecumênico da Juventude
Praça Minas Gerais
20h – Final da 1ª. Fase do “Canta Mariana”, com classificação das 05 (cinco) melhores canções para
a Segunda Fase (nacional) e Premiaçãodos Vencedores
22h – Show com “Lô Borges”
26 de maio (domingo):
Praça Gomes Freire
11h – Bandas de Lá
Santuário do Carmo | Praça Minas Gerais

20h30 – 10º. Cantares à Maria – Apresentação de Corais
31 de maio (sexta-feira):
Centro Histórico
20h30 - “Noites Que Não Voltam Mais” - Seresta pelas ruas do Centro Histórico
Trajeto: Praça Minas Gerais; Rua Direita; Praça Cláudio Manoel; Rua Santana; Praça Torquato Lopes
Camelo
2 de junho (domingo):
Praça Gomes Freire
11h – Banda na Praça | Banda N. Sra. da Conceição, de Furquim, e 08 de Dezembro, de Cachoeira
do Brumado
8 de junho (sábado):
Praça Minas Gerais
Festa da Bandeira do Divino Espírito Santo | Xio. Encontro de Congados de Mariana
12h – Feira de Artesanato e Gastronomia
Almoço na Praça (Associações de Artesãos do Município)
14h – Chegada dos Congados no Terminal Turístico
15h – Cortejo dos Congados e apresentações individuais na Praça Minas Gerais
18h – Cortejo da Bandeira até a Igreja da Confraria
09 de junho (domingo):
Praça Minas Gerais
8h – Cortejo do Imperador do Divino - saindo da Praça Minas Gerais para a Igreja da Confraria
Retreta com a Banda União XV de Novembro
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