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MIMO - FESTIVAL DE MÚSICA
INSTRUMENTAL
MIMO - INSTRUMENTAL MUSIC FESTIVAL
Rio de Janeiro é palco para o MIMO Festival,
evento gratuito de música instrumental e cinema
que já reuniu quase um milhão de pessoas em 300
concertos com nomes nacionais e internacionais.

DON'T MISS IT

OFERECIDA POR

Bombino, conhecido como o “Jimi Hendrix do deserto”, e o bluesman Boubacar
Traoré.
has already brought together nearly one million people at 300 concerts by national and
international artists. Among the confirmed attractions are two noted African musicians:
13 a 15 de novembro November 13 to 15 Rio de Janeiro/RJ – Parque Lage, Igreja da Penha,

Leo Aversa

Letícia Godoy

CASTELO RA-TIM-BUM EXPOSITION
Réplicas da cobra Celeste e outros bonecos originais, Nino,
Pedro, Biba, Zequinha e seus amigos se reúnem na exposição
dedicada à série infantil da TV Cultura. Os visitantes têm a
oportunidade de conferir mais de 20 espaços com peças
recuperadas e restauradas especialmente para a mostra. Replicas
of the snake Celeste and other original dolls, Nino, Peter, Biba, and
Zequinha's friends are gathered at this exhibition dedicated to the long-running children's series
Castelo Ra-Tim-Bum on the TV Cultura cable network. Visitors have the opportunity to check out
more than 20 spaces with pieces which have been recovered and restored especially for the show.

Cantora apresenta turnê “Olhos de Onda”,
nome de sua música inspirada nos “olhos de
ressaca” da personagem Capitu, de Machado
de Assis. O repertório do show inclui canções
próprias e de outros autores, como as suas
“Vambora” e “Esquadros”, “Me Dê Motivo”,
gravada por Tim Maia, e “Back to Black”, de
Amy Winehouse. The singer performs the

ARTHUR PIZA NA PINACOTECA ARTHUR PIZA IN THE PINACOTECA
Mostra inédita apresenta conjunto de gravuras de um dos principais artistas
contemporâneos brasileiros. O público confere trabalhos que exploram o uso da
água for te, da água tinta e a ação dos ácidos sobre a matriz de cobre. This
unprecedented show features a set of prints done by one of Brazil's leading contemporary
artists. The public can examine works that explore the use of hard water, water paints, and
the action of acids on copper matrix.

www.culturabancodobrasil.com.br/portal/castelo-ra-tim-bum-exposicao

Danny Clinch

ADRIANA CALCANHOTTO

19 de outubro a 11 de janeiro October 19 to January 11
Rio de Janeiro/RJ – Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro

7 de novembro a 12 de fevereiro November 7 to February 12 São Paulo/SP – Pinacoteca do Estado de São Paulo
www.pinacoteca.org.br

PEARL JAM

after her music, which was inspired by the

VII SEMANA DOS REALIZADORES

novel Dom Casmurro by Machado de Assis. The
show's repertoire includes her own songs such as

debates e atividades paralelas. Um dos destaques da ocasião é a
mostra do cineasta francês Sylvian George. The event highlights
discussions, and other parallel activities. One of the highlights at this

A banda norte-americana liderada
por Eddie Vedder volta ao Brasil para
a turnê “Lightning Bolt”. Os músicos
de Seattle se apresentam em cinco
cidades do país. The North-American
band led by Eddie Vedder returns to play
five cities in Brazil on their “Lightning

Belo Horizonte/MG – Estádio Mineirão

WOMEN IN LEADERSHIP
A 5ª edição do Fórum Mulheres em
Destaque, principal plataforma de
conteúdo sobre liderança feminina, traz
cases de sucesso de equidade de gêneros
nas organizações, grandes palestrantes e
reúne líderes de empresas, como EY,
Elektro, Braskem, Hering, Pandora e ONU
Mulheres. The 5th edition of the Fórum
Mulheres em Destaque (Women Highlighted
Forum), the primary platform for content about
women's leadership, presents successful cases
of gender equity in organizations as well as
great speakers; it unites leaders from
companies such as EY, Elektro, Braskem,
Hering, Pandora, and UN Women.

22 de novembro November 22

25 e 26 de novembro November 25 and 26

Rio de Janeiro/RJ – Estádio do Maracanã

São Paulo/SP – Fecomércio

www.pearljam.com/tour

www.forummulheresemdestaque.com.br

24 e 25 de novembro November 24 and 25

19 a 25 de novembro November 19 to 25

São Paulo/SP – Theatro NET

Rio de Janeiro/RJ – Espaço Itaú de Cinema de Botafogo

11 de novembro November 11

www.theatronetsaopaulo.com.br

www.semanadosrealizadores.com.br

Porto Alegre/RS – Arena do Grêmio
14 de novembro November 14

MONDIAL DE LA BIÈRE
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AVIANCA EM REVISTA

São Paulo/SP – Estádio do Morumbi

Apreciadores e produtores de cerveja se encontram em evento dedicado à bebida. Os
visitantes têm a oportunidade de degustar mais de 800 rótulos especiais, além de
participar de concursos para eleger os melhores. Connoisseurs and producers will meet at an
event dedicated to beer. Visitors have the opportunity to taste more than 800 special labels, and
participate as contest voters to elect the best beers.

17 de novembro November 17

19 a 22 de novembro November 19 to 22 Rio de Janeiro/RJ – Pier Mauá
www.mondialdelabiererio.com
AVIANCA.COM.BR

MULHERES NA LIDERANÇA

Brasília/DF – Estádio Nacional Mané Garrincha
20 de novembro November 20

Anúncio
1/3pg

Candelária e Outeiro da Glória, Cine Odeon www.mimo.art.br

EXPOSIÇÃO CASTELO RÁ-TIM-BUM

