Festival de Teatro do Cazenga abre hoje
Jornal de Angola
05 de Julho 2013
Gabinete de Reconversão Urbana distingue o melhor espectáculo e actores
PAULINO DAMIÃO

A oitava edição do Festival de Teatro
do Cazenga (FESTECA) abre hoje as
portas, às 15h00, no Centro de
Animação Artística (Anim'art), no
município do Cazenga, em Luanda,
com a exibição de 22 espectáculos
nacionais para adultos e crianças, e
dois estrangeiros.
Este ano participam os grupos teatrais
Henrique Artes, Pitabel, Dadaísmo,
Enigma Teatro, Etu Lene, Kulonga,
Amor à Arte, F eloma Musanzala, TicTac, Flores a Brincar, Kussokama,
Além-Mar, Marado, Njila, e o Projecto
Perpetuar, todos de Luanda. O interior é
representado pelos grupos Bismas e
Ombaka, de Benguela, Olombangue, do
Bié, Viluzia, do Kwanza-Norte,
Picantes, do Kwanza-Sul, e O longuissi,
do Cu- nene. Do estrangeiro, vêm o
colectivo moçambicano Lareira e a
companhia brasileira Pandorga. Além
dos espectáculos, vão ser realizadas
outras actividades, como oficinas para
directores, encenadores e actores, que
trabalham com crianças, e sobre
cenografia, que vão ser ministrados por
professores cubanos a trabalhar com o
Ministério da Cultura, além de
conferências, exibições de rua e de
marionetes,
e
reuniões
entre
companhias. O director do festival,
Orlando Domingos, explicou que estes
encontros se destinam a preparar a
participação de Angola na reunião dos

Membros da Associação Internacional
do Teatro para a Infância e Juventude
(ASSITEJ), em Outubro, na Cidade do
Cabo (Africa do Sul), e no Congresso
Internacional que a Polónia alberga, em
Maio e Junho de2014.
A comissão organizadora do festival
distingue hoje o Grupo Africa da Suécia
(GAS), entidade que apoiou o
surgimento do FESTECA, os actores
Josefina Dias "Lembinha", Roberto
Figueira, Beto Cassua, Sérgio de
Oliveira, Francisco José Cazola e o
colectivo Etu Kizanga, do Cazenga. O
grupo de teatro Pitabel, do município de
Luanda, está encarregue de abrir hoje,
às 18h00, a sessão de espectáculos do
Festival de Teatro do Cazenga, com a
peça "O preço do fato 2". No final do
festival, que não tem carácter
competitivo, os melhores trabalhos vão
ser distinguidos com troféus e diplomas
de mérito, enquanto os restantes grupos
recebem prémios de participação.
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Orlando Domingos garantiu que as
próximas edições do FESTECA vão
contar com a participação de mais
grupos estrangeiros.
O Gabinete Técnico de Reconversão
Urbana do Cazenga, Rangel e
Sambizanga, vai outorgar, pela primeira
vez, um prémio material ao melhor
espectáculo, actor e actriz do
FESTECA. O Festival, que decorre até
ao próximo dia 21, é organizado pelo
Centro de Anirnação Artística, numa
promoção da Associação Globo Dikulo,
e os bilhetes para cada um dos
espectáculos custa mil kwanzas, ou
serem pagos com donativos.
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