
O Pulso – Estreia sera 19. de Novembro em Tarrafal de Santiago 

O Pulso e um projecto de artes performativas (vídeo-dança-teatro) em Cabo 
Verde e foi concebido como projecto de qualificação, isto é, tem por objectivo a 
profissionalização de bailarinas e bailarinos de extraordinário talento. 

O Pulso levanta questões acerca do humanismo.
O que é o amor? Porque somos quem somos e não outras pessoas? O que são os humanos? 
Tens fome? Estás cansado? De onde vem o ódio? De onde vem o silêncio? Poderemos amar 
e odiar um sítio ao mesmo tempo? Podes amar e odiar alguém ao mesmo tempo? Acreditas 
no destino? És um escravo? Já lançaste uma garrafa para o mar com uma mensagem lá 
dentro? Já escreveste o teu nome na areia?

No ano de 2009 Be Van Vark e tanztheater-global cooperaram pela primeira vez com a 
Delta Cultura Cabo Verde (DCCV), uma associação que surgiu em 2002 com vários 
objectivos entre os quais combater a pobreza, a violência e as drogas. Prevenção e 
sustentabilidade são, por isso, palavras de ordem no centro. Estes cuidados demonstram 
também a preocupação e a motivação da DCCV em proporcionar aos jovens caboverdianos 
um futuro melhor e com mais saídas profissionais, dentro das ilhas caboverdianas. 

O primeiro projecto* cooperativo feito com Be van Vark veio também provar que a dança 
tem o poder de abrir novas portas para esse mesmo futuro profissional. Desta forma, é com 
o nosso maior prazer que continuamos este trabalho no arquipélago de Cabo Verde, desta 
feita com “O Pulso”, um espectáculo multifacetado que fortalece e expande as redes 
sociais.

O projecto por detrás do espectáculo pretende com ele:

• Realizar uma produção de vídeo-dança-teatro com seis talentosos dançarinos 

semi-profissionais de Cabo Verde, preparada pelos dançarinos profissionais 

e coreógrafos: Be van Vark, Fred Gehrig, Mevlana van Vark, Julia Kreutzer

• Encorajar e apoiar futuros jovens talentos: através de workshops para jovens adultos

• Educar culturalmente as crianças do arquipélago: através de workshops para 

crianças

• Continuar a educação documental para trabalhos em vídeo, para trabalhadores 

voluntários da Delta Cultura Cabo Verde

A ideia geral do projecto “O Pulso” está fundada no princípio de que a cultura é uma força 
motivadora para as sociedades, cujos membros participam activamente e influenciam os 
seus processos de desenvolvimento.

*Para outras informações acerca do projecto inicial, consulte o website www.tanztheater‐
global.com (secção “projectos 2009” -> “silêncio, saudade e sonho”) e 
http://deltacultura.org/pt/tema/silencio-saudade-e-sonho

http://deltacultura.org/pt/tema/silencio-saudade-e-sonho


Estreia O Pulso: 

19. de Novembro 2010 – Casa Cinema, Tarrafal (Santiago)

Otros espectáculos: 

20. e 21. de Novembro 2010 – Casa Cinema, Tarrafal (Santiago)

25. de Novembro 2010 – Polidesportivo de Nhagar, Assomada (Santiago)

27. de Novembro 2010 – Assembleia geral, Praia (Santiago)

11. de Novembro 2010 – Academia Jota Monte, Mindelo (Sao Vicente)

Dance workshops para crianças:

21. –  23. de Outubro 2010 – Casa Cinema, Tarrafal (Santiago)

22. –  24. de Novembro 2010 –  SOS Aldeia, Assomada (Santiago)

26. de Novembro 2010 – Raiz di polon, Praia (Santiago)

06. –  10. de Decembro 2010 – Mindelo (Sao Vicente)

Dance workshops para jovens: 

25. –  30. de Outubro 2010 – Casa Cinema, Tarrafal (Santiago)

22. –  24. de Novembro 2010 –  ICCA, Assomada (Santiago)

26. de Novembro 2010 – Raiz di polon, Praia (Santiago) 

06. –  10. de Decembro 2010 – Craq'Otchod, Mindelo (Sao Vicente)



Com Artistas:

Conceito, Direcção Artística & Coreografia:  Be van Vark (Berlin)

Co-Coreografia: Fred Gehrig, Mevlana van Vark (London / Berlim)

Bailarinos: Fred Gehrig, Julia Kreutzer, Mevlana van Vark (London & 
Berlim) 

Virginy Neves Borges Lopes, Shela Moreno Sanches, 

Mario Rito Lopes, Tatiana Patricia Borges Lopes, 

Nelinho Brito, Claudio Nataniel Sousa (Tarrafal)

Vídeo: Alexi Papadopoulos (Berlim)

Um cooperação de Be van Vark/tanztheater-global GbR com 

- Delta Cultura Cabo Verde (Associação Para Comunicações Interculturais, Tarrafal)

- Raiz di Polon (Praia)

- Grupo de teatro Craq'Otchod (Mindelo, Sao Vicente)

- SOS Aldeia

- ICCA

- Vereador da Cultura der Câmara Municipal Tarrafal

- Vereador da Cultura der Câmara Municipal Assomada

- Vereador da Cultura der Câmara Municipal Praia

- Vereador da Cultura der Câmara Municipal Mindelo

(Subsidiado pelo Auswärtiges Amt, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Republica  

Federal da Alemanha)

Contacto Delta Cultura Cabo Verde e tanztheater global GbR

Jennifer Jane Smith
(Gestor de projeto) 
Vila do Tarrafal 
Ilha de Santiago
jennifer@deltacultura.org
Telemóvel: +238/913 89 89 
Telefone: +238/266 27 01
http://deltacultura.org

Sandrine Ribeiro
(Direcção de produção)
Kopernikusstraße 24
D 10245 Berlin 
s.ribeiro@schlesische27.de
Telemóvel:+238/928 38 64
www.tanztheater-global.com
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