




A 15ª edição do Imaginarius – Festival
Internacional de Teatro de Rua volta
a ocupar o centro histórico de Santa
Maria da Feira com uma programação
alargada a diversos géneros artísticos,
desde o teatro aéreo à pequena per-
formance de rua. Ao longo de 2 dias
os artistas transformam as ruas, pra-
ças e jardins em palcos improvisados,
que apelam à contemplação.
Nesta edição são evidentes os cruza-
mentos artísticos e a criatividade,
com 250 artistas, de 19 nacionalida-
des, que representam os 49 projetos
artísticos participantes na programa-
ção oficial do festival.
O Imaginarius 2015 apresenta-se
circular... com uma perspetiva aberta
ao mundo, focada na multiculturali-
dade e nas parcerias artísticas de
diversas nacionalidades... com foco
nos 365 dias do ano, em movimento
continuado... fechando o ciclo de
360º, marcando um novo capítulo na
história do festival.

The 15th edition of Imaginarius –
International Street Theatre Festival
of Santa Maria da Feira will once
again occupy Santa Maria da Feira's
historical centre with its programming,
which encompasses several artistic
genres, from aerial theatre to small
street performances. For two days
the artists will turn the city's streets,
squares and gardens into improvised
stages that call for contemplation.
This edition clearly relies on artistic
crossings and creativity, with 250
artists from 19 nations that represent
the 49 artistic projects that will take
part in the festival's official
programming.
Imaginarius 2015 is a circular affair...
with an open perspective to the world,
focusing on multiculturalism and on
international artistic partnerships ...
with a focus on the year's 365 days,
continuously moving... closing a 360º
cycle, marking a new chapter in the
history of the festival.

IMAGINARIUS IMAGINARIUS





imaginarius mais imaginarius imaginarius infantil LEGENDA

22 | 23 MAIO MAY

14h00
CIA. UMPOR1 [ pt ]
SUSPENDE-TE | OFICINA
DE LIRA E RODA CYR
rossio
45m [ pág. 42 ]

UPDOWN [ pt ]
SLACKLINE |
EXPERIMENTAÇÃO
rossio
300m [ pág. 43 ]

HELENA CASPURRO,
PEDRO ALMEIDA, FILIPE
LOPES, CENTRO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
MUNICIPAL [ pt ]
PALUI
rossio
300m [ pág. 44 ]

ORQUESTRA CRIATIVA
DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt / it / sr ]
GAMELÃO DE PLÁSTICO |
EXPERIMENTAÇÃO
rossio
60m [ pág. 45 ]

BURRY BUERMANS [ be ]
OFICINA DE COLAGEM
rossio
300m [ pág. 47 ]

14h30
CIA. ZAGREB [ es ]
LA ROSA DE LOS VIENTOS
matriz
45m [ pág. 56 ]

UPDOWN [ pt ]
SLACKLINE, MIDLINE
& TRICKLINE |
DEMONSTRAÇÃO
rossio
20m [ pág. 43 ]

14h45
SERIOUS
CLOWNS [ aus / de / uk ]
THE LOST WHEELS OF TIME
rossio
45m [ pág. 61 ]

15h00
CIA. UMPOR1 [ pt ]
SUSPENDE-TE | OFICINA
DE LIRA E RODA CYR
rossio
45m [ pág. 42 ]

PROJETO EZ [ pt ]
...VÁRIOS PALMOS
DE ESTUPIDEZ...
praça gaspar moreira -
mercado municipal - casa do
moinho
45m [ pág. 29 ]

ORQUESTRA CRIATIVA
DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt / it / sr ]
GAMELÃO DE PLÁSTICO |
LABORATÓRIO
rossio
40m [ pág. 45 ]

15h30
ROLANDO
RONDINELLI [ ar / es ]
TIP TAP POUM
matriz
45m [ pág. 54 ]

15h40
ORQUESTRA CRIATIVA
DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt / it / sr ]
GAMELÃO DE PLÁSTICO |
PARADA
rossio - casa do moinho - rossio
20m [ pág. 45 ]

15h45
CIA. CIRCORTITO [ ar / es ]
PLAY
rossio
30m [ pág. 33 ]

16h00
EL CARROMATO [ es ]
BIG DANCERS
praça gaspar moreira - praça
da república - matriz - casa
do moinho
60m [ pág. 50 ]

CIA. UMPOR1 [ pt ]
SUSPENDE-TE | OFICINA
DE LIRA E RODA CYR
rossio
45m [ pág. 42 ]

ALL ABOUT DANCE [ pt ]
TUKI – WE ARE FROM THE
HOOD VERSÃO EXPERIÊNCIA
mercado municipal - interior
30m [ pág. 27 ]



imaginarius mais imaginarius imaginarius infantil LEGENDA

UPDOWN [ pt ]
SLACKLINE, MIDLINE
& TRICKLINE |
DEMONSTRAÇÃO
rossio
20m [ pág. 43 ]

POSESIA NO CORPO .
CORPO NA POESIA [ pt ]
QUANTOS SOU EU?
casa do moinho
45m [ pág. 60 ]

16h10
CLAP CLAP CIRCO [ ar / uy ]
GULP
praça gaspar moreira
45m [ pág. 52 ]

16h15
ESTRAORDINARIOS [de/pt ]
ESTRAORDINARIO
praça da república - praça
gaspar moreira - mercado
municipal - casa do moinho
60m [ pág. 62 ]

16h30
SERIOUS
CLOWNS [ aus / de / uk ]
THE LOST WHEELS OF TIME
rossio
45m [ pág. 61 ]

BANJOCIRCUS [ ch / uk ]
CRAZY PONEY SHOW
praça da república
45m [ pág. 64 ]

CIRCOBAYA [ es ]
EL VIAJE DE MIERCOLES
matriz
50m [ pág. 59 ]

16h45
EL-LOREN [ es ]
STREET DRUMMING
rua dr. roberto alves
40m [ pág. 66 ]

17h00
ASTA [ pt ]
ADMURMURATIO
rua dr. vitorino de sá
60m [ pág. 63 ]

LA CALABAZA [ es ]
EL ARTEFACTO... UN VIAJE
SIN DESTINO
mercado municipal - casa do
moinho - rossio - matriz
50m [ pág. 51 ]

CIA. UMPOR1 [ pt ]
SUSPENDE-TE | OFICINA
DE LIRA E RODA CYR
rossio
45m [ pág. 42 ]

ORQUESTRA CRIATIVA
DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt / it / sr ]
GAMELÃO DE PLÁSTICO |
EXPERIMENTAÇÃO
rossio
60m [ pág. 45 ]

17h10
LUIGI CIOTTA [ it ]
SWEET DREAMS
praça gaspar moreira
45m [ pág. 55 ]

17h20
SORCALUBA [ ie ]
FUNKY FIDELMA
mercado municipal - exterior
35m [ pág. 58 ]

17h30
CÃO À CHUVA [ pt ]
LULLABY
praça da república
30m [ pág. 31 ]

17h45
CIA. ES [ es ]
IGLOO
casa do moinho
45m [ pág. 53 ]

17h50
KRYSTINA MARCOUX,
KATALIN LA FAVRE,
PIERRE BASSERY [ fr ]
ZEEE MATCH
rossio
25m [ pág. 65 ]

18h00
CIA. UMPOR1 [ pt ]
SUSPENDE-TE | OFICINA
DE LIRA E RODA CYR
rossio
45m [ pág. 42 ]

ALL ABOUT DANCE [ pt ]
TUKI – WE ARE FROM THE
HOOD VERSÃO EXPERIÊNCIA
mercado municipal - interior
30m [ pág. 27 ]



ORQUESTRA CRIATIVA
DE S. M. FEIRA [ pt / it / sr ]
GAMELÃO DE PLÁSTICO |
LABORATÓRIO
rossio
40m [ pág. 45 ]

18h10
EDGAR GROLL [ il ]
BALAGAN RETZINI
praça gaspar moreira
30m [ pág. 57 ]

18h15
BRAM GRAAFLAND [ nl ]
THE YELLING KITCHEN
PRINCE
praça da república
30m [ pág. 17 ]

CIA. ZAGREB [ es ]
LA ROSA DE LOS VIENTOS
matriz
45m [ pág. 56 ]

18h30
BALÁZS VÁRNAI [ hu ],
DAWID ZAKOWSKI [ pl ],
KAROLINA DZIELAK [ pl ],
JANICE ZADROZYNSKI [ fr],
MALGORZATA SUS [ pl ],
PAULINA ALMEIDA [ pt /
de ], SARA ASENBRINK
[ de ], YUGA HATTA [ jp ]
IF THIS WAS MY STREET
praça gaspar moreira -
mercado - rossio - matriz
120m [ pág. 21 ]

CIA. CIRCORTITO [ ar / es ]
PLAY
rossio
30m [ pág. 33 ]

18h40
ORQUESTRA CRIATIVA
DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt / it / sr ]
GAMELÃO DE PLÁSTICO |
PARADA
rossio - casa do moinho -
rossio
20m [ pág. 45 ]

18h45
PROJETO EZ [ pt ]
...VÁRIOS PALMOS
DE ESTUPIDEZ...
rua dr. roberto alves - praça
da república
45m [ pág. 29 ]

18h50
ROLANDO
RONDINELLI [ ar / es ]
TIP TAP POUM
praça gaspar moreira
45m [ pág. 54 ]

19h00
FANFARRA KAUSTIKA [ pt ]
CONCERTO
rossio - matriz - praça da
república
60m [ pág. 19 ]

THE STRINGS THEATRE
COMPANY [ fi / fr ],
MORADAVAGA [ pt / it ]
MEMENTO
rossio
30m [ pág. 35 ]

UPDOWN [ pt ]
TRICKLINE | WORKSHOP
rossio
60m [ pág. 37 ]

19h30
ESTRAORDINARIOS [de/pt]
ESTRAORDINARIO
praça da república - praça
gaspar moreira - mercado
municipal - casa do moinho
60m [ pág. 62 ]

UPDOWN [ pt ]
TRICKLINE |
DEMONSTRAÇÃO
rossio
25m [ pág. 37 ]

19h45
CÃO À CHUVA [ pt ]
LULLABY
mercado municipal - exterior
30m [ pág. 31 ]

20h00
BANJOCIRCUS [ ch / uk ]
CRAZY PONEY SHOW
praça gaspar moreira
45m [ pág. 64 ]

KRYSTINA MARCOUX,
KATALIN LA FAVRE,
PIERRE BASSERY [ fr ]
ZEEE MATCH
rossio
25m [ pág. 65 ]

EL-LOREN [ es ]
STREET DRUMMING
mercado municipal - interior
40m [ pág. 66 ]



20h20
EDGAR GROLL [ il ]
BALAGAN RETZINI
praça da república
30m [ pág. 57 ]

20h30
PROJETO EZ [ pt ]
...VÁRIOS PALMOS
DE ESTUPIDEZ...
rossio - matriz - praça da
república
45m [ pág. 29 ]

20h45
CIA. CIRCORTITO [ ar / es ]
PLAY
rossio
30m [ pág. 33 ]

ASTA [ pt ]
ADMURMURATIO
rua dos descobrimentos
60m [ pág. 63 ]

20h50
CLAP CLAP CIRCO [ ar / uy ]
GULP
mercado municipal - exterior
45m [ pág. 52 ]

LUIGI CIOTTA [ it ]
SWEET DREAMS
praça gaspar moreira
45m [ pág. 55 ]

21h00
POSESIA NO CORPO .
CORPO NA POESIA [ pt ]
QUANTOS SOU EU?
casa do moinho
45m [ pág. 60 ]

21h15
THE STRINGS THEATRE
COMPANY [ fi / fr ],
MORADAVAGA [ pt / it ]
MEMENTO
rossio
30m [ pág. 35 ]

SERIOUS
CLOWNS [ aus / de / uk ]
THE LOST WHEELS OF TIME
rossio
45m [ pág. 61 ]

21h30
CIRCOBAYA [ es ]
EL VIAJE DE MIERCOLES
matriz
50m [ pág. 59 ]

CÃO À CHUVA [ pt ]
LULLABY
praça da república
30m [ pág. 31 ]

ARTELIER? [ pt ]
A BREAD PATH
rua dr. roberto alves
150m [ pág. 25 ]

21h45
ALL ABOUT DANCE [ pt ]
TUKI – WE ARE FROM THE
HOOD VERSÃO ESPETÁCULO
praça gaspar moreira
30m [ pág. 27 ]

BANDART
PRODUCTIONS [ hu ]
DANCING GRAFFITI
rossio
25m [ pág. 23 ]

LA CALABAZA [ es ]
EL ARTEFACTO... UN VIAJE
SIN DESTINO
mercado municipal - casa do
moinho - rossio - matriz
50m [ pág. 51 ]

22h00
EL-LOREN [ es ]
STREET DRUMMING
rua dr. vitorino de sá
40m [ pág. 66 ]

22h15
CIA. ES [ es ]
IGLOO
casa do moinho
45m [ pág. 53 ]

UPDOWN [ pt ]
HIGHLINE NOTURNO |
DEMONSTRAÇÃO
praça da república
25m [ pág. 37 ]

22h20
ROLANDO
RONDINELLI [ ar / es ]
TIP TAP POUM
praça gaspar moreira
45m [ pág. 54 ]
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22h30
KRYSTINA MARCOUX,
KATALIN LA FAVRE,
PIERRE BASSERY [ fr ]
ZEEE MATCH
rossio
25m [ pág. 65 ]

EDGAR GROLL [ il ]
BALAGAN RETZINI
mercado municipal - exterior
30m [ pág. 57 ]

22h45
BANJOCIRCUS [ ch / uk ]
CRAZY PONEY SHOW
praça da república
45m [ pág. 64 ]

23h00
VOALÁ [ ar / es ]
MUARÉ
casa do moinho
50m [ pág. 13 ]

CIA. ZAGREB [ es ]
LA ROSA DE LOS VIENTOS
matriz
45m [ pág. 56 ]

THE STRINGS THEATRE
COMPANY [ fi / fr ],
MORADAVAGA [ pt / it ]
MEMENTO
rossio
30m [ pág. 35 ]

23h15
EL CARROMATO [ es ]
BIG DANCERS
praça gaspar moreira -
mercado municipal - rossio
- praça da república - rua dr.
vitorino de sá
60m [ pág. 50 ]

23h20
CLAP CLAP CIRCO [ ar / uy ]
GULP
praça gaspar moreira
45m [ pág. 52 ]

23h30
BRAM GRAAFLAND [ nl ]
THE YELLING KITCHEN
PRINCE
praça da república
30m [ pág. 17 ]

BANDART
PRODUCTIONS [ hu ]
DANCING GRAFFITI
rossio
25m [ pág. 23 ]

23h50
SORCALUBA [ ie ]
FUNKY FIDELMA
mercado municipal - exterior
35m [ pág. 58 ]

00h15
GUILLEM ALBÀ & THE
ALL IN ORCHESTRA [ es ]
MARABUNTA
praça gaspar moreira
75m [ pág. 15 ]

01h45
FANFARRA KAUSTIKA [ pt ]
CONCERTO
praça gaspar moreira
75m [ pág. 19 ]

INSTALAÇÕES

HELENA CASPURRO,
PEDRO ALMEIDA, FILIPE
LOPES, CENTRO DE
RECURSOS EDUCATIVOS
MUNICIPAL [ pt ]
PALUI
rossio [ pág. 44 ]

MORADAVAGA [ pt ]
MEMENTO
rossio [ pág. 35 ]

OMNIA ARS [ pt ]
IN N' OUT
praça da república, praça
gaspar moreira [ pág. 39 ]

YONOS [ pt ]
aLUCInados
mercado municipal [ pág. 73 ]







teatro aéreo | música aerial theatre | music



Muaré é um espetáculo intenso que
vive de uma interação constante entre
a música e os efeitos visuais. Um
contraste de sensações, um diálogo
entre um concerto e um espetáculo
aéreo que se desenrola num ambiente
psicadélico e de rock “convulsivo”.
O efeito Muaré ilustra o fenómeno da
combinação de duas substâncias imiscí-
veis, capazes de gerar um efeito de
cores múltiplo e completamente aleató-
rio, que neste espetáculo ocupa o céu.

Muaré is an intense show fed by a
constant interaction between music
and visual effects. It is about
contrasting sensations and a dialogue
between a concert and an aerial show,
which takes place in a psychedelic
atmosphere of “convulsive” rock.
The Muaré effect illustrates how two
unmixable substances can combine
in order to generate a multiple and
completely random colour effect that
takes over the sky.

casa do moinho | 23h00

VOALÁ [ ar / es ]
MUARÉ
50m | m/6
estreia | nova versão

mill house | 11:00pm

VOALÁ [ ar / es ]
MUARÉ
50m | 6+
premiere | new version

13



música | clown music | clown



MARABUNTA é uma loucura. Um des-
controlo com classe.
Um espetáculo de clown enérgico,
impulsionado por uma banda musical
ao vivo, que combina sketch em tem-
pos matemáticos, num cenário onde
os artistas lutam para que nada se
perceba.
Músicas especiais, erros absurdos...
um cabaret! Aqui nada faz sentido e
tudo é possível... não há ordem esta-
belecida. Trata-se do caos do palhaço,
com muito improviso e diversão.

MARABUNTA is madness. Losing control
with class.
An energetic clown show, powered by
a live band, which combines
mathematically timed sketches with a
setting where the performers struggle
against their audience's comprehension.
Special tunes, absurd mistakes... a
cabaret! Here nothing makes sense and
everything is possible... there is no
established order. It is all about clownish
chaos, with lots of improvisation and
fun.

praça gaspar moreira | 00h15

GUILLEM ALBÀ & THE ALL
IN ORCHESTRA [ es ]
MARABUNTA
75m | m/12
estreia nacional

gaspar moreira square | 00:15

GUILLEM ALBÀ & THE ALL
IN ORCHESTRA [ es ]
MARABUNTA
75m | 12+
portuguese premiere

15



teatro | clown theatre | clown



Bram é um cozinheiro multi-instru-
mental. Neste cenário, uma cozinha
nasce em torno de um teclado dos
anos setenta, servindo de ponto de
partida para um concerto anormal: a
panqueca está servida!
O espetáculo The Yelling Kitchen Prince
envolve cozinha e música, para se
contextualizar numa experiência de
teatro e circo. Um enérgico e expressivo
projeto que combina a música com
comida.

Bram is a multi-instrumental cook. In
this set, a kitchen grows around a
keyboard from the seventies,
becoming the starting point for an
abnormal concert: the pancake is
served!
The Yelling Kitchen Prince show
involves cooking and music, within
the context of a musical circus
experience. It is an energetic and
expressive project that combines
music and food.

praça da república | 18h15 e 23h30

BRAM GRAAFLAND [ nl ]
THE YELLING KITCHEN
PRINCE
30m | m/12
estreia nacional

república square | 6:15pm and 11:30pm

BRAM GRAAFLAND [ nl ]
THE YELLING KITCHEN
PRINCE
30m | 12+
portuguese premiere

17



música music



rossio - matriz - praça da república
19h00 | 60m
praça gaspar moreira
01h45 | 75m

A Fanfarra Kaustika é um projeto mu-
sical versátil que se caracteriza pelo
estilo Kaustiko (punk filarmónico), que
resulta da convergência de várias
influências, como a filarmónica e a
balcânica. O punk filarmónico, revela-
-se numa sonoridade escura combi-
nada com uma atitude eletrizante,
altamente contagiante.
Ligada a uma vertente musical festiva,
a Fanfarra Kaustika apresenta-se ao
público de uma forma arrojada e inte-
rativa.

Fanfarra Kaustika is a versatile musical
project characterized by its Kaustik
style (philharmonic punk), which is
the result of several converging
influences, like philharmonic and
Balkan music. Philharmonic features
a dark sonority combined with an
electrifying attitude which is highly
contagious.
Linked to the festive side of music,
Fanfarra Kaustika performs in a bold
and interactive way before its
audience.

FANFARRA KAUSTIKA [ pt ]
CONCERTO
m/6

rossio - parish church - república square
7pm | 60m
gaspar moreira square
1:45am | 75m

FANFARRA KAUSTIKA [ pt ]
CONCERT
6+

19



teatro físico | música | performance physical theatre | music | performance



praça gaspar moreira - mercado municipal
- rossio - matriz | 18h30

If This Was My Street é uma cocriação
de 8 especialistas em teatro físico no
espaço público com os participantes
de um workshop, nas duas semanas
que antecedem o festival, com o obje-
tivo de criar um espetáculo de rua
inspirado no Livro do Desassossego,
de Fernando Pessoa.
Nesta segunda edição, o projeto ga-
nha dimensão internacional, que, após
o Imaginarius, o levará a França,
Alemanha e Polónia, através de um
programa de intercâmbio cultural.

If This Was My Street has been jointly
created by 8 experts in physical
theatre meant for public space,
together with the participants in a
workshop, during the two weeks prior
to the festival, with the goal of creating
a street show inspired by “The Book
of Disquiet”, by Fernando Pessoa.
In its second edition, this project will
have an international dimension. After
Imaginarius, it will tour France,
Germany and Poland, through a
cultural Exchange program.

BALÁZS VÁRNAI [ hu ]
DAWID ZAKOWSKI [ pl ]
KAROLINA DZIELAK [ pl ]
JANICE ZADROZYNSKI [ fr ]
MALGORZATA SUS [ pl ]
PAULINA ALMEIDA [ pt / de ]
SARA ASENBRINK [ de ]
YUGA HATTA [ jp ]
IF THIS WAS MY STREET
120m | m/6
estreia absoluta | cocriação imaginarius

gaspar moreira square - municipal market
- rossio - parish church | 6:30pm

21

BALÁZS VÁRNAI [ hu ]
DAWID ZAKOWSKI [ pl ]
KAROLINA DZIELAK [ pl ]
JANICE ZADROZYNSKI [ fr ]
MALGORZATA SUS [ pl ]
PAULINA ALMEIDA [ pt / de ]
SARA ASENBRINK [ de ]
YUGA HATTA [ jp ]
IF THIS WAS MY STREET
120m | 6+
world premiere | imaginarius co-creation



multimédia | dança multimedia | dance



rossio | 21h45 e 23h30

Dancing Graffiti é um espetáculo
multidisciplinar único, que parte de
uma performance de rua para explorar
o ambiente privado individual. Este
projeto combina a dança com o graffiti
digital, para o desenvolvimento de
uma história poderosa desde o
nascimento até à descoberta de
poderes especiais da personagem.
Um espetáculo intimista e sentimental
que pretende deixar viva a reflexão
do público.

Dancing Graffiti is a unique
multidisciplinary show, which starts
from a street performance to explore
the individual's private environment.
This project combines dance with
digital graffiti, in order to develop the
powerful story of a character, from
his birth to the discovery of his special
powers.
It is an intimate and sentimental show
that intends to make its audience
think.

BANDART
PRODUCTIONS [ hu ]
DANCING GRAFFITI
25m | m/6
estreia nacional

rossio | 9:45pm and 11:30pm

23

BANDART
PRODUCTIONS [ hu ]
DANCING GRAFFITI
25m | 6+
portuguese premiere



performance | multimédia performance | multimedia



rua dr. roberto alves | 21h30

A Bread Path é uma dramaturgia de
rua centrada na representação do dia
a dia frenético e formatado do homem
urbano e na reconstituição deste per-
curso, pela comunidade local, desde
a tradição universal do fabrico de pão
artesanal e sua epistemologia popular,
até à nossa sociedade de fast-food
virtualmente artificial, insaciável e
inimaginável.

A Bread Path is a street drama
focusing on the urban man's frantic
and formatted everyday life, and on
the reconstruction by the local
community of this path, from the
universal tradition of artisanal bread
baking and its popular epistemology
to our virtually artificial, insatiable and
unimaginable fast food society.

ARTELIER? [ pt ]
A BREAD PATH
150m | m/6
estreia absoluta | criação imaginarius

dr. roberto alves street | 9:30pm

25

ARTELIER? [ pt ]
A BREAD PATH
150m | 6+
world premiere | imaginarius creation



dança dance



Apropriação recauchutada de sons,
de imagens e de estilos de dança,
revela-se por vezes mágica no seu
produto emergente, e a matéria nascida,
ou melhor, reciclada neste processo
de reaproveitamento axiológico urbano,
por vezes, dá origem a movimentos
artísticos, a tribos com simbologias
ímpares. Assim nasceram e assim
vivem os Tukis, poetas do corpo em
libertação por entre paredes de chapa
e zinco e chão de alcatrão esburacado,
constantemente se abanando e sacu-
dindo, transcendendo a clausura
social e política que os cobre.

A revamped appropriation of sounds,
images and dance styles. Sometimes
the product that emerges from it
proves to be magical, and the matter
that is born, better still, recycled during
this process of urban axiological
recovery sometimes gives origin to
artistic movements, to unique
symbologies. That is how the Tukis
were born and live, body poets
liberating themselves between zinc
plate walls on a hole-filled tar floor,
constantly shaking and rocking, in
order to transcend the social and
political closure that surrounds them.

ALL ABOUT DANCE [ pt ]
TUKI - WE ARE FROM THE
HOOD
30m | m/6
estreia absoluta | criação imaginarius

municipal market - inside
4pm and 6pm | experience version
gaspar moreira square
9:45pm | show version

27

ALL ABOUT DANCE [ pt ]
TUKI - WE ARE FROM THE
HOOD
30m | 6+
world premiere | imaginarius creation

mercado municipal - interior
16h00 e 18h00 | versão experiência
praça gaspar moreira
21h45 | versão espetáculo



circo | clown | teatro físico circus | clown | physical theatre



Um Palmo é a medida que equivale
a 8 polegadas ou 22 centímetros.
A EstupideZ saudável que todos temos
dentro de nós equivale a muito mais
palmos do que pensamos.
Vários Palmos de EstupideZ acompa-
nham-nos nesta aventura onde o lixo
e as limpezas são a chave deste
conflito. Um tema de e para todos...

A Span (“Palmo”) is the same as 9
inches or 22 centimetres.
The Healthy Ztupidity (“EstupideZ”)
we all carry inside amounts to a lot
more spans than we thought.
Several Spans of Ztupidity accompany
us in this adventure where garbage
and cleaning are the keys to this
conflict. A subject by and for all...

PROJETO EZ [ pt ]
...VÁRIOS PALMOS
DE ESTUPIDEZ...
45m | m/6
estreia absoluta | criação imaginarius

circulante
gaspar moreira square - municipal market
- mill house | 3pm
dr. roberto alves street - república square
| 6:45pm
rossio - parish church - república square
| 8:30pm

29

PROJETO EZ [ pt ]
...VÁRIOS PALMOS
DE ESTUPIDEZ...
45m | 6+
world premiere | imaginarius creation

circulante
praça gaspar moreira - mercado municipal
- casa do moinho | 15h00
rua dr. roberto alves - praça da república
| 18h45
rossio - matriz - praça da república
| 20h30



teatro físico | clown physical theatre | clown



LULLABY é um espetáculo com um
convite direto à participação do pú-
blico, proporcionando uma performan-
ce interativa, divertida e com muito
humor e dinâmica que abre espaço
ao jogo de improviso entre um palhaço
e o espectador. Esta aventura parte
em busca do riso, da cumplicidade e
da emoção, embarcando num ambien-
te poético, alimentado pela música
ao vivo, rumo a um novo mundo de
brincar.

LULLABY is a show which directly
calls for audience participation, by
providing it with an interactive and
fun performance with lots of humour
and movement, while giving way to a
game of improvisation between a
clown and his spectator. This
adventure sets out in search of
laughter, complicity and emotion, while
embarking on a poetic atmosphere,
fed by live music, towards a new world
of playfulness.

CÃO À CHUVA [ pt ]
LULLABY
30m | m/6
estreia absoluta | criação imaginarius

república square | 5:30pm and 9:30pm
municipal market - outside | 7:45pm
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CÃO À CHUVA [ pt ]
LULLABY
30m | 6+
world premiere | imaginarius creation

praça da república | 17h30 e 21h30
mercado municipal - exterior | 19h45



circo | clown circus | clown



PLAY é um ponto de cruzamento entre
a música e o clown. Esta nova criação
da Cia. Circortito pretende criar um
colorido musical único com instrumentos
musicais excêntricos.
Esta nova abordagem da companhia
aborda de uma forma divertida a reci-
clagem para a produção de novos
instrumentos musicais, sempre com
o humor característico da companhia.

PLAY is the point where music and
clown meet. This new creation by Cia.
Circortito intends to create a unique
musical palette with eccentric
instruments.
This new approach by the company
uses recycling, in a fun way, in order
to produce new musical instruments,
always with the company's trademark
humour.

CIA CIRCORTITO [ ar / es ]
PLAY
30m | m/3
estreia absoluta | criação imaginarius

rossio | 3:45pm, 6:30pm and 8:45pm
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CIA CIRCORTITO [ ar / es ]
PLAY
30m | 3+
world premiere | imaginarius creation

rossio | 15h45, 18h30 e 20h45



performance | instalação performance | installation



THE STRINGS THEATRE
COMPANY [ fi / fr ] +
MORADAVAGA [ pt / it ]
MEMENTO
30m | 6+
world premiere | imaginarius creation

Memento é uma criação colaborativa
e interdisciplinar que explora o fenó-
meno da memória. Adoptando o formato
de uma performance e de uma insta-
lação interativa cruza diferentes áreas,
como a dança, o teatro, o desenho
do espaço e o design de som, encon-
trando a sua inspiração na antiga
indústria de papel de Santa Maria da
Feira. O público terá a oportunidade
de explorar o trabalho independente-
mente como uma instalação, bem
como durante os momentos de per-
formance ao longo do dia.

Memento is an interdisciplinary
collaboration exploring the phenomenon
of memory. It is an interactive
performance and installation which
crosses such different fields as dance,
theatre, space design and sound
design.  The piece takes inspiration
from the old paper industry in Santa
Maria da Feira. The audience has the
opportunity to explore the work as an
independent installation and also in
conjunction with performances
throughout the day.

THE STRINGS THEATRE
COMPANY [ fi / fr ] +
MORADAVAGA [ pt / it ]
MEMENTO
30m | m/6
estreia absoluta | criação imaginarius

rossio | 7pm, 9:15pm and 11:00pm
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rossio | 19h00, 21h15 e 23h00



desporto | performance | oficina sports | performance | workshop



UPDOWN [ pt ]
TRICKLINE DEMONSTRATION
25m | 6+

TRICKLINE WORKSHOP
60m | 12+

NIGHT HIGHLINE
DEMONSTRATION
25m | 6+

Trickline é uma modalidade de slackline,
provavelmente a variante mais praticada
deste desporto. Habitualmente, é prati-
cado a cerca de 60cm de altura, o dobro
da altura base, permitindo a realização
de manobras de saltos e equilíbrio
extremo, com uma maior exigência
técnica.

Highline é uma modalidade de slackline
praticado a alturas superiores a 5 metros.
No Imaginarius, a UPdown propõe o
atravessamento da Praça da República
em Highline Urbano Noturno, uma
demonstração que se transforma numa
experiência intensa de fortes emoções
e extrema espetacularidade.

Tricklining is a form of slacklining, and
probably the sport's most popular style.
It is usually done about 60cm from the
ground, the double of base height, which
allows for jumping and extreme balance
tricks, which are technically more
demanding.

Highlining is a slacklining style which is
done at an elevation of over 5 metres.
At Imaginarius, UPdown intends to cross
República Square in Urban Night
Highlining, a demonstration which is
sure to become an intense experience
of strong emotions and extreme
spectacularity.

UPDOWN [ pt ]
TRICKLINE DEMONSTRAÇÃO
25m | m/6

TRICKLINE WORKSHOP
60m | m/12

HIGHLINE NOTURNO
DEMONSTRAÇÃO
25m | m/6

rossio | 7pm | tricklining | workshop
rossio | 7:30pm | trickline | demonstration
república square | 10:15pm | night highlining
| demonstration
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rossio | 19h00 | trickline | workshop
rossio | 19h30 | trickline | demonstração
praça da república | 22h15 | highline noturno
| demonstração



instalação installation



OMNIA ARS [ pt ]
IN N' OUT
world premiere | imaginarius creation

IN N' OUT (de dentro para fora) é um
projeto de arte pública comunitária
do coletivo artístico Omnia Ars, que
pretende expor obras de pintura, nas
varandas do Centro Histórico de Santa
Maria da Feira. Estas obras, contextuali-
zadas em silhuetas humanas, são
fruto de um trabalho de campo com
a população e um workshop de cons-
trução conjunta. Trata-se, então, de
um projeto identitário que nos remete
para as memórias intrínsecas do
território.

IN N' OUT  is a community public art
project by artistic collective Omnia
Ars, which intends to exhibit paintings
on the balconies of Santa Maria da
Feira's Historical Centre. There pieces,
contextualised in human silhouettes,
are the result of a field work with the
local population and of a joint
construction workshop. Hence, we
are talking about an identity project
which refers us to the region's intrinsic
memories.

OMNIA ARS [ pt ]
IN N' OUT
estreia absoluta | criação imaginarius

república square, gaspar moreira square
22 may to 7 june
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praça da república, praça gaspar moreira
22 maio a 7 junho



Pelo segundo ano, o Imaginarius dedi-
ca uma secção específica da sua
programação ao público infantil, com
temáticas, horários e espaços ajusta-
dos a esta faixa etária.
O Imaginarius Infantil é um projeto
de formação de novos públicos que,
mantendo a identidade do festival,
estimulará nas crianças a vontade de
fruir, pensar e intervir no espaço pú-
blico. Os workshops, demonstrações
e experiências a realizar nos dois dias
do festival permitirão aos participantes
descobrir outras formas de ver e sentir
a realidade.

For the second year running,
Imaginarius will be devoting a specific
section of its programming to children,
with subjects, hours and spaces that
are suitable to this age group.
Imaginarius Infantil is a project meant
to form new audiences. By retaining
the festival's identity, it will encourage
children to enjoy, think and intervene
in public space. The workshops,
demonstrations and experiments to
be conducted during the festival's two
days will allow participants to discover
other ways of seeing and feeling
reality.





circo | performance | oficina circus | performance | workshop

A Cia. Umpor1 proporciona ao público
infantil o contacto direto com duas
técnicas de novo circo. A partir de
uma pequena demonstração, o públi-
co terá a oportunidade de conhecer
os artistas e os seus aparelhos, viven-
ciando o mundo circense, repleto de
risco e aventuras. Nesta oficina serão
utilizadas a Lira e a Roda Cyr.

Cia. Umpor1 will be providing children
with first-hand contact with two new
circus techniques. Through a short
demonstration, the audience will have
the opportunity to get to know the artists
and their equipment, and to experience
the circus universe, full of risk and
adventures. This workshop will focus
on the Lyra and on the Cyr Wheel.

CIA. UMPOR1 [ pt ]
SUSPENDE-TE OFICINA DE LIRA
E RODA CYR
45m | m/6
estreia absoluta

rossio | 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00 rossio | 2pm, 3pm, 4pm, 5pm, 6pm
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CIA. UMPOR1 [ pt ]
SUSPENDE-TE LYRA AND CYR
WHEEL WORKSHOP
45m | 6+
world premiere



UPDOWN [ pt ]
SLACKLINE EXPERIMENTAÇÃO
300m | m/6

SLACKLINE, MIDLINE &
TRICKLINE DEMONSTRAÇÃO
20m | m/3

O Slackline é um desporto de equilíbrio,
realizado sobre uma fita de nylon, estreita
e flexível, praticado a uma altura de
cerca de 30cm do chão. O ponto de
partida para esta técnica, original da
década de 80 do século passado, está
na escalada, popularizando-se como
um treino de equilíbrio. Nesta oficina,
as crianças terão a oportunidade de
contactar e experimentar, através de
equipamento adequado, assim como
poderão observar as demonstrações
de alguns especialistas.

Slacklining is a balance sport, done on
a thin, flexible nylon line placed about
30cm above the ground. This technique
dates from the 1980s and became
popular as balancing practice for
climbing. This workshop will give children
the opportunity to contact and
experience the sport, using proper
equipment, and watch demonstrations
by experts.

desporto | oficina | performance sports | workshop | performance

rossio | 14h00 | slackline | experimentação
rossio | 14h30 e 16h00 | slackline, midline &
trickline | demonstração

rossio | 2pm | slackline | experimentation
rossio | 2:30pm and 4pm | slackline, midline &
trickline | demonstration
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UPDOWN [ pt ]
SLACKLINE EXPERIMENTATION
300m | 6+

SLACKLINE, MIDLINE &
TRICKLINE DEMONSTRATION
20m | 3+



oficina | instalação workshop | instalation

Viagem por histórias sonoras que a
língua portuguesa conta.
Som, luz, cor, vídeo, planetas, habitan-
tes serolhos, bichos, olhómetros - um
mundo fantástico imaginado também
por centenas de crianças das escolas
de Santa Maria da Feira a partir da
música do disco Paluí, de Helena
Caspurro, e que se descobre pelo
despertar de todos os sentidos e sen-
sações, porque se queres saber o
que é o Paluí... põe o teu dedo aqui.
Aqui!

This is a journey across sound stories
told by the Portuguese language.
Sound, light, colour, video, planets,
one-eyed residents, creatures,
eyometres - a fantastic world also
imagined by hundreds of children
from the schools of Santa Maria da
Feira from the music in “Paluí”, a
record by Helena Caspurro, which can
be discovered by awakening all your
senses and sensations, because if
you want to know what Paluí is... put
your finger here. Here!

HELENA CASPURRO, PEDRO
ALMEIDA, FILIPE LOPES,
CENTRO DE RECURSOS
EDUCATIVOS MUNICIPAL [ pt ]
PALUI
300m | m/3

rossio | 14h00 rossio | 2pm

44

HELENA CASPURRO, PEDRO
ALMEIDA, FILIPE LOPES,
CENTRO DE RECURSOS
EDUCATIVOS MUNICIPAL [ pt ]
PALUI
300m | 3+



ORQUESTRA CRIATIVA
DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt / it / sr ]
GAMELÃO DE PLÁSTICO
experimentação 60m | laboratório 40m | parada
20m | m/6
estreia absoluta | criação imaginarius

O Gamelão de Plástico, decorrente
de uma nova abordagem musical que
usa o plástico na construção de ins-
trumentos, inspira-se no princípio de
organização dos instrumentos do
gamelão Indonésio, mas adaptado às
músicas Europeias. O resultado é um
novo e potente instrumento coletivo
que facilita a abordagem da música
a qualquer pessoa sem conhecimento
do pentagrama musical ou qualquer
outro tipo de experiência musical.

Gamelão de Plástico, which results from
a new musical approach that employs
plastic in constructing instruments, is
inspired in the principle guiding the
disposition of the instruments that form
the Indonesian gamelan, but adapted
to European music. It is a new and
powerful collective instrument that
provides any person unacquainted with
the musical pentagram, or without any
other kind of musical experience, with
an easier approach to music.

oficina | música workshop | music

rossio | 14h00 e 17h00 | experimentação
rossio | 15h00 e 18h00 | laboratório
rossio - casa do moinho - rossio | 15h40 e
18h40 | parada

rossio | 2pm and 5pm | experimentation
rossio | 3pm and 6pm | laboratory
rossio - mill house - rossio | 3:40pm and
6:40pm | parade
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ORQUESTRA CRIATIVA
DE SANTA MARIA
DA FEIRA [ pt / it / sr ]
GAMELÃO DE PLÁSTICO
experimentation 60m | laboratory 40m | parade
20m | 6+
world premiere | imaginarius creation



oficina | instalação | workshop | instalation



BURRY BUERMANS [ be ]
OFICINA DE COLAGEM
300m | m/6

Nostalgia, autenticidade e contraste
entre conteúdo e forma são importan-
tes na obra artística de Burry Buermans.
O artista é fascinado por livros antigos
e revistas, cujos desenhos originais
e imagens o inspiram. Buermans
coleciona-os e com eles cria colagens,
nas quais só usa imagens originais
recortadas.

Nostalgia, authenticity and the contrast
between content and shape are
important in the artwork of Burry
Buermans. He is fascinated by old books
and magazines and inspired through
their original drawings and pictures.
Buermans only uses original images for
his collages. He collects books and
magazines and cuts out the pictures
and drawings to create a collage.

rossio | 14h00 rossio | 2pm
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BURRY BUERMANS [ be ]
COLLAGES WORKSHOP
300m | 6+



O Mais Imaginarius é uma secção do
festival Imaginarius, que pretende dar
espaço a artistas emergentes com
vontade de mostrar o seu trabalho,
através de um concurso de criações
artísticas.
Esta secção lança o desafio aos artis-
tas para a apresentação de propostas
que abordam o espaço público nas
mais diversas perceções, testando
formatos e modelos, rumo à constru-
ção de novas identidades artísticas.

Mais Imaginarius is the off section of
Imaginarius, which aims to give way
to emerging artists willing to show
their work, thorough a competition of
artistic creations.
This section challenges artists to
present proposals that approach
public space in all its various
perceptions, by testing formats and
models, towards building new artistic
identities.





teatro | performance theatre | performance

Big Dancers é um espetáculo de ma-
rionetas gigantes, música e luzes
sincronizadas com os movimentos
coreográficos. Em resumo, uma
deambulação festiva da qual o público
é parte integrante.

Big Dancers is a show featuring giant
puppets and synchronized music and
lighting to match the choreographic
movements. In short, a festive
wandering that includes its audience.

EL CARROMATO [ es ]
BIG DANCERS
60m | m/3
estreia nacional

praça gaspar moreira - praça da república
- matriz - casa do moinho | 16h00
praça gaspar moreira - mercado municipal
- rossio - praça da república - rua dr.
vitorino de sá | 23h15

gaspar moreira square - república square
- parish church - mill house | 4pm
gaspar moreira square - municipal market
- rossio - república square - dr. vitorino de
sá street | 11:15pm

50

EL CARROMATO [ es ]
BIG DANCERS
60m | 3+
portuguese premiere



LA CALABAZA [ es ]
EL ARTEFACTO... UN VIAJE
SIN DESTINO
50m | m/6
estreia nacional

Um carro, quatro viajantes, uma via-
gem sem destino... A música e a
dança são o combustível desta aven-
tura deambulante pelas ruas, onde o
condutor, o músico e as bailarinas
dançam, cantam, descobrem, cami-
nham... procuram a sua rota.

A car, four travellers, an aimless
journey... Music and dance fuel this
wandering adventure across the
streets, where the driver, the musician
and the ballerinas dance, sing,
discover, walk... look for their path.

teatro | dança | performance theatre | dance | performance

mercado municipal - casa do moinho -
rossio - matriz | 17h00 e 21h45

municipal market - mill house - rossio - parish
church | 5pm and 9:45pm
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LA CALABAZA [ es ]
EL ARTEFACTO... UN VIAJE
SIN DESTINO
50m | 6+
portuguese premiere



circo circus

Clap Clap Circo apresentam um espe-
táculo dinâmico e divertido, para todos
os públicos, que mistura as artes
circenses com um humor caracterís-
tico. A música transforma-se em parte
fundamental do espetáculo, que tem
por base um apresentador de circo
clássico.

Clap Clap Circo present a dynamic
and fun show, for all audiences, mixing
circus arts with their trademark
humour. Music becomes a
fundamental part of the show, which
is based on a classic circus
ringmaster.

CLAP CLAP CIRCO [ ar / uy ]
GULP
45m | m/3
estreia nacional

praça gaspar moreira | 16h10 e 23h20
mercado municipal - exterior | 20h50

gaspar moreira square | 4:10pm and 11:20pm
municipal market - outside | 8:50pm
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CLAP CLAP CIRCO [ ar / uy ]
GULP
45m | 3+
portuguese premiere



CIA ES [ es ]
IGLOO
45m | m/6
estreia nacional

Em pleno inverno, num clima hostil,
duas personagens desconhecidas
cruzam-se num diálogo gestual. Atra-
vés de proezas físicas e situações
absurdas, são abordadas questões
do dia a dia entre um homem e uma
mulher.

In the middle of Winter, under hostile
weather, two unknown characters
meet and talk through gestures.
Physical prowess and absurd
situations are used to approach the
everyday matters between a man and
a woman.

circo circus

casa do moinho | 17h45 e 22h15 mill house | 5:45pm and 10:15pm
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CIA ES [ es ]
IGLOO
45m | 6+
portuguese premiere



circo circus

Tip Tap Poum é um espetáculo musical,
de teatro gestual e tap-dance, para
todas as idades, onde um persona-
gem excêntrico transforma um espaço
comum num local de concerto teatral,
inovador, espontâneo e interativo.

Tip Tap Poum is a musical, pantomime
and tap-dance show, meant for all
ages, where an eccentric character
turns an ordinary space into a stage
for an innovating, spontaneous and
interactive theatrical concert.

ROLANDO
RONDINELLI [ ar / es ]
TIP TAP POUM
45m | m/6
estreia nacional

matriz | 15h30
praça gaspar moreira | 18h50 e 22h20

parish church | 3:30pm
gaspar moreira square | 6:50pm and 10:20pm
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ROLANDO
RONDINELLI [ ar / es ]
TIP TAP POUM
45m | 6+
portuguese premiere



LUIGI CIOTTA [ it ]
SWEET DREAMS
45m | m/3
estreia nacional

Sweet Dreams é um espetáculo grotes-
co que usa o açúcar como metáfora
para abordar os temas do prazer e da
dependência. Luigi Ciotta assume o
papel de um vendedor de algodão-doce
que interage com o público, transfor-
mando a rua num palco improvisado.

Sweet Dreams is a grotesque spectacle
that uses sugar as a metaphor, in order
to approach the subjects of pleasure
and addiction. Luigi Ciotta takes on the
role of a sweet cotton salesman who
interacts with the audience and turns
the street into an improvised stage.

circo | performance circus | performance

praça gaspar moreira | 17h10 e 20h50 gaspar moreira square | 5:10pm and 8:50pm
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LUIGI CIOTTA [ it ]
SWEET DREAMS
45m | 3+
portuguese premiere



56

CIA. ZAGREB [ es ]
LA ROSA DE LOS VIENTOS
45m | m/6
estreia nacional

A Cia. Zagreb nasce da colaboração
de Torpeza Rítmika e Eric Tarantola,
que representam uma mulher palhaço
que domina a roda Cyr e um homem
orquestra dos tempos modernos. O
espetáculo transforma-se num desafio
acrobático às leis da gravidade.

Cia. Zagreb was born from a
collaboration between Torpeza Rítmika
and Eric Tarantola, who play a female
clown who masters the Cyr Wheel
and a modern-time one-man band.
Their show turns into an acrobatic
challenge to the laws of gravity.

circo | performance | música circus | performance | music

matriz | 14h30, 18h15 e 23h00 parish church | 2:30pm, 6:15pm and 11pm

CIA. ZAGREB [ es ]
LA ROSA DE LOS VIENTOS
45m | 6+
portuguese premiere
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circo circus

À entrada desta casa especial muito
pode acontecer. Um espetáculo de
humor e acrobacia, que interage com
a audiência a cada momento e trans-
forma o público em habitante deste
mundo inesperado.

A lot can happen outside this special
home: a show with humour and
acrobatics, with constant interaction
with the audience, which becomes
the population of this unexpected
world.

EDGAR GROLL [ il ]
BALAGAN RETZINI
30m | m/6
estreia nacional

praça gaspar moreira | 18h10
praça da república | 20h20
mercado municipal - exterior | 22h30

gaspar moreira square | 6:10pm
república square | 8:20pm
municipal market - outside | 10:30pm

EDGAR GROLL [ il ]
BALAGAN RETZINI
30m | 6+
portuguese premiere
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SORCALUBA [ ie ]
FUNKY FIDELMA
35m | m/6
estreia nacional

Funky Fidelma é uma divertida perso-
nagem, um pouco desajeitada, que
tudo fará para atingir os 5 metros, no
alto da sua estrutura. Neste espetá-
culo repleto de animação, o público
é parte integrante da ação.

Funky Fidelma is a funny, somewhat
clumsy character, who is willing to do
anything to reach 5 metres, up there
on her structure. In this entertainment
packed show, the audience is part of
the action.

circo circus

mercado municipal - exterior | 17h20 e
23h50

municipal market - outside | 5:20pm and
11:50pm

SORCALUBA [ ie ]
FUNKY FIDELMA
35m | 6+
portuguese premiere



59No cais de uma antiga estação cru-
zam-se os destinos dos personagens
que partilham esta aventura inesque-
cível. Mas, aquilo que parecia ser um
início tranquilo irá transformar-se nu-
ma sequência de acontecimentos que
irão despertar o sorriso do público.

On an old train station platform the
fates of the characters that share this
unforgettable adventure cross.
However, what seemed like a peaceful
beginning will turn into a series of
events that are bound to make the
audience smile.

circo circus

matriz | 16h30 e 21h30 parish church | 4:30pm and 9:30pm

CIRCOBAYA [ es ]
EL VIAJE DE MIERCOLES
50m | m/3
estreia nacional

CIRCOBAYA [ es ]
EL VIAJE DE MIERCOLES
50m | 3+
portuguese premiere
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POESIA NO CORPO. CORPO
NA POESIA [ pt ]
QUANTOS SOU EU?
45m | m/6

Quantos sou EU é um projeto perfor-
mativo que parte da identidade dos
performers para construção e um
“eu” coletivo que reflete a ligação
entre os intervenientes. O reflexo
destes será a base para a interação
com o público, de forma constante.

Quantos sou EU? is a performance
project which, starting from the identity
of its performers, builds a collective
“me” that reflects the connection
between its participants. The result is
the base for their constant interaction
with the audience.

performance performance

casa do moinho | 16h00 e 21h00 mill house | 4pm and 9pm

POESIA NO CORPO. CORPO
NA POESIA [ pt ]
QUANTOS SOU EU?
45m | 6+



61The Lost Wheels of Time é uma perfor-
mance de rua, com uma extraordinária
componente visual, que parte da ex-
periência de Fyodor Makarov (Slava's
Snowshow) e de Adam Read (Cirque
du Soleil) para a criação de uma per-
formance intensa e sensorial.

The Lost Wheels of Time is a street
performance with an outstanding visual
component, based on the combined
experience of Fyodor Makarov (Slava's
Snowshow) and Adam Read (Cirque du
Soleil). Together they create an intense,
sensorial performance.

performance | teatro performance | theatre

rossio | 14h45, 16h30 e 21h15 rossio | 2:45pm, 4:30pm and 9:15pm

SERIOUS
CLOWNS [ aus / de / uk ]
THE LOST WHEELS OF TIME
45m | m/3
estreia nacional

SERIOUS
CLOWNS [ aus / de / uk ]
THE LOST WHEELS OF TIME
45m | 3+
portuguese premiere
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ESTRAORDINARIOS [de / pt]
ESTRAORDINARIO
60m | m/3
estreia absoluta

Esta instalação performativa parte da
conexão entre dois intervenientes: o
informador, que desenvolve um con-
ceito, e o público, que se torna em
parte integrante da ação, através das
suas atividades do quotidiano.

This performance installation is based
on the link between its protagonists:
the informer, who develops a concept,
and the audience, whose everyday
activities make it part of the action.

instalação instalation

praça da república - praça gaspar moreira
- mercado municipal - casa do moinho |
16h15 e 19h30

república square - gaspar moreira square
- municipal market - mill house | 4:15pm
and 7:30pm

ESTRAORDINARIOS [de / pt]
ESTRAORDINARIO
60m | 3+
world premiere



63Admurmuratio conta um poema ou
um texto aos transeuntes. Não é decla-
mação nem recitação. É um dizer
íntimo, ao ouvido. Quase como um
murmúrio, são sussurradas aos ouvidos
das pessoas as palavras imortalizadas
dos grandes autores universais.

Admurmuratio tells a poem or text to
the passers-by. It is neither a
declamation nor a recitation. It is
intimate telling, in their ear. Almost
like a whisper, the undying words of
the world's great authors are breathed
into the people's ears.

performance performance

rua dr. vitorino de sá | 17h00
rua dos descobrimentos | 20h45

dr. vitorino de sá street | 5pm
descobrimentos street | 8:45pm

ASTA [ pt ]
ADMURMURATIO
60m | m/6

ASTA [ pt ]
ADMURMURATIO
60m | 6+
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BANJOCIRCUS [ ch / uk ]
CRAZY PONEY SHOW
45m | m/3
estreia nacional

Este duo cruza a música com a comé-
dia, em espetáculos de rua intensos
e divertidos. Um banjo furioso e um
baixo fascinante criam a harmonia
perfeita para surpresas incríveis. A
acrobacia junta-se à música, não
deixando ninguém indiferente.

This duo crosses music and comedy,
in intense and fun street shows. A
furious banjo and a fascinating bass
create the perfect harmony for
incredible surprises. Acrobatics meets
music, amazing everyone.

música music

praça da república | 16h30 e 22h45
praça gaspar moreira | 20h00

república square | 4:30pm and 10:45pm
gaspar moreira square | 8pm

BANJOCIRCUS [ ch / uk ]
CRAZY PONEY SHOW
45m | 3+
portuguese premiere



65Zeee Match explora uma atmosfera
de banda desenhada, através de um
jogo musical entre duas equipas. O
mestre de cerimónia determina as
regras e a duração do jogo, que nos
transporta para uma realidade paralela.

Zeee Match explores a comic book
atmosphere, through a musical game
between two teams. The MC sets the
game's rules and duration, and we
get carried into a parallel reality.

música music

rossio | 17h50, 20h00 e 22h30 rossio | 5:50pm, 8pm and 10:30pm

KRYSTINA MARCOUX,
KATALIN LA FAVRE, PIERRE
BASSERY [ fr ]
ZEEE MATCH
25m | m/6
estreia nacional

KRYSTINA MARCOUX,
KATALIN LA FAVRE, PIERRE
BASSERY [ fr ]
ZEEE MATCH
25m | 6+
portuguese premiere
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EL-LOREN [ es ]
STREET DRUMMING
40m | m/3
estreia nacional

Este espetáculo, ecologicamente sus-
tentável, parte de instrumentos impro-
visados a partir de materiais reciclados
para combinar o ritmo, a melodia e a
interação com o público. Os ritmos
de funk, hip-hop e drumm and bass
são alguns dos estilos musicais pre-
sentes no projeto.

This environmentally sustainable show
is based on instruments that have
been improvised from recycled
materials, and combines rhythm,
melody and audience interaction.
Funk, hip-hop and drum and bass are
some of the rhythms included in the
project.

música music

rua dr. roberto alves | 16h45
mercado municipal - interior | 20h00
rua dr. vitorino de sá | 22h00

dr. roberto alves street | 4:45pm
municipal market - inside | 8pm
dr. vitorino de sá street | 10pm

EL-LOREN [ spa ]
STREET DRUMMING
40m | 3+
portuguese premiere



Imaginarius – Festival Internacional
de Teatro de Rua vive, ainda, de um
conjunto de atividades paralelas que
contribuem para o ambiente único de
transfiguração da cidade, que designa-
mos Mundo Imaginarius.

Imaginarius – International Street
Theatre Festival also depends on a
set of parallel activities that contribute
to the unique atmosphere that
transfigures the city, and which we
call Mundo Imaginarius.



MAPEAR
PERSONA
11 out 2014 | mercado municipal

MEMÓRIA SONORA DA CORTIÇA
BINAURAL / NODAR
15 nov › 14 dez 2014 | casa da cultura de lourosa
16 jan › 23 mai 2015 | museu de santa maria
de lamas

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
CÃO À CHUVA
12 › 30 jan 2015 | matadouro

1ª RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
THE STRINGS THEATRE COMPANY +
MORADAVAGA
15 › 22 fev 2015 | matadouro

EXPANDE!
27 fev, 28 fev e 1 mar 2015 | museu do papel
terras de santa maria

A VIDA É UMA MALABAR[ICE]
23 mar › 2 abr 2015 | biblioteca municipal,
museu do papel terras de santa maria, museu
convento dos lóios

MAPEAR
PERSONA
11 oct 2014 | municipal market

MEMÓRIA SONORA DA CORTIÇA
BINAURAL / NODAR
15 nov › 14 dec 2014 | lourosa house of culture
16 jan › 23 may 2015 | santa maria de lamas
museum

RESIDENCY ARTISTIC
CÃO À CHUVA
12 › 30 jan 2015 | matadouro

1st ARTISTIC RESIDENCY
THE STRINGS THEATRE COMPANY +
MORADAVAGA
15 › 22 feb 2015 | matadouro

EXPANDE!
27 feb, 28 feb and 1mar 2015 | paper museum
of the land of santa maria

A VIDA É UMA MALABAR[ICE]
23 mar › 2 apr 2015 | municipal library, paper
museum of the land of santa maria, lóios convent
museum
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1ª RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
ARTELIER?
25 e 26 mar 2015 | matadouro

APRESENTAÇÃO DO LIVRO E CD - MEMÓRIA
SONORA DA CORTIÇA
10 abr 2015 | museu de santa maria de lamas

OFICINA DE COLAGEM
BURRY BUERMANS
abr e mai 2015 | escolas do concelho

WORKSHOP OMNIA ARS
15 abr › 20 mai 2015 | matadouro

2ª RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
THE STRINGS THEATRE COMPANY +
MORADAVAGA
11 › 21 mai 2015 | matadouro

WORKSHOPS & RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
IF THIS WAS MY STREET
11 › 21 mai 2015 | matadouro

O TURNO DA NOITE
16 mai 2015 | museu do papel

2ª RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
ARTELIER?
18 › 24 mai 2015 | rua dr. roberto alves

ENSAIOS ABERTOS
20 e 21 mai 2015

PALUÍ
31 mai 2015 | cineteatro antónio lamoso

1st ARTISTIC RESIDENCY
ARTELIER?
25 and 26 mar 2015 | matadouro

BOOK AND CD PRESENTATION - MEMÓRIA
SONORA DA CORTIÇA
10 apr 2015  | santa maria de lamas museum

COLLAGE WORSHOP
BURRY BUERMANS
apr and may 2015  | local schools

WORKSHOP OMNIA ARS
15 apr › 20 may 2015  | matadouro

2nd ARTISTIC RESIDENCY
THE STRINGS THEATRE COMPANY +
MORADAVAGA
11 › 21 may 2015 | matadouro

WORKSHOPS & ARTISTIC RESIDENCY
IF THIS WAS MY STREET
11 › 21 may 2015 | matadouro

O TURNO DA NOITE
16 may 2015  | paper museum

2nd ARTISTIC RESIDENCY
ARTELIER?
18 › 24 may 2015 | dr. roberto alves street

OPEN REHEARSALS
20 and 21 may 2015

PALUÍ
31 may 2015 | antónio lamoso cine-theatre
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O Imaginarius OFF é uma seção do
Imaginarius - Festival Internacional de
Teatro de Rua que cede espaço aos
artistas de rua interessados em divulgar
o seu trabalho num ambiente de festival,
sem integração na programação oficial.

A direção do Imaginarius define um
número limitado de locais de apresenta-
ção para artistas de rua autónomos no
que às necessidades técnicas e logísti-

Imaginarius OFF is a section of
Imaginarius - International Street Theatre
Festival that gives way to street artists
who are interested in divulging their
work in a festival atmosphere, without
being part of the official programming.

Imaginarius' management will define a
limited number of performance locations
for independent artists regarding
technical and logistic needs. The
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cas diz respeito. A organização cede
apenas um ponto de corrente elétrica.

Para cada um destes espaços será defi-
nido um cronograma de possibilidades
de utilização, em intervalos de 60 minu-
tos [inclui tempo de montagem e des-
montagem]. Os artistas interessados
podem pré-reservar até 2 apresentações
por dia, através de email. No caso de
existir disponibilidade de espaço, no
próprio dia, podem agendar mais apre-
sentações.

Os espaços para programação OFF
localizam-se na Rua Dr. Roberto Alves,
Rua Dr. Vitorino de Sá, Rua dos Desco-
brimentos e Rua António Castro Corte
Real.

As condições de participação podem
ser consultadas em www.imaginarius.pt,
estando mais informações e reservas
de espaço disponíveis através do email
off@imaginarius.pt.

management will only provide each with
a power point.

Each of these locations will have a
chronogram of use possibilities, in 60
minutes intervals [including assembly
and disassembly times]. Interested
artists will be able to book up to 2
presentations per day, by email. In
case there is an available location,
they will be able to book more
presentations on the same day.

Locations for the OFF programming
will be set up on Dr. Roberto Alves
Street, Dr. Vitorino de Sá Street,
Descobrimentos Street and António
Castro Corte Real Street.

Participation conditions can be found
at www.imaginarius.pt, while further
information and booking are available
through off@imaginarius.pt.
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Os aficionados pelo artesanato urbano
e artigos em segunda mão encontram
nesta edição do festival um mercado
de rua - Mercado Imaginarius - que
promete surpreender com esta genuí-
na forma ocupar e dinamizar o espaço
público.
mercado@imaginarius.pt

In this edition of the festival, urban
crafts and second-hand goods
enthusiasts will find a street market
- Mercado Imaginarius - which
promises to surprise with this
authentic way of taking over up public
space and livening it up.
mercado@imaginarius.pt
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22 e 23 mai | 14h às 24h | mercado municipal 22 and 23 may | 2pm to midnight | municipal
market

apoio ao projeto
support project



73Tendo por base as lanternas solares
LUCI, a YONOS propõe aos visitantes
do Imaginarius a interação com uma
lanterna gigante, que nas noites do
festival dará mais luz ao Mercado
Municipal.

Based on LUCI solar lanterns, YONOS
invites Imaginarius' visitors to interact
with a giant lantern, which will light
up the Municipal Market during festival
nights.

instalação instalation

22 e 23 mai | mercado municipal 22 and 23 may | municipal market

YONOS [ pt ]
aLUCInados
m/3
estreia absoluta

YONOS [ pt ]
aLUCInados
3+
world premiere

apoio ao projeto
support project



organização
câmara municipal de santa maria da feira
praça da república · apartado 135
4524 - 909 Santa Maria da Feira
Portugal
tel +[351] 256 370 887
www.cm-feira.pt
programacao@imaginarius.pt

como chegar
› Carro: A1 sentido Lisboa, saída Feira, aprox. 20

minutos [40º 55'45.959''N 8º 32' 31.348''W];
› Autocarro: horários em www.imaginarius.pt

management
santa maria da feira city council
praça da república · apartado 135
4524 - 909 Santa Maria da Feira
Portugal
pho +[351] 256 370 887
www.cm-feira.pt
programacao@imaginarius.pt

directions
› By Car: A1 to Lisbon, exit at Feira, around 20

minutes [40º 55’45.959’’N 8º 32’ 31.348’’W];
› By Bus: schedules at www.imaginarius.pt

INFORMAÇÕES INFORMATIONS

localização | location

Exit Saída Feira ›
A29 A32

Porto Oporto

Lisbon Lisboa

A1

‹ Espinho

S. J. Madeira › EN 223

S. M. Feira Centro | CenterS. M. Feira Centro | Center

Porto
Oporto Santa Maria da Feira

Lisboa
Lisbon
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institutional support
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apoio
support
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official
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direção
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artistic
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media
oficial
official
media
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