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A Cia francesa L'Immédiat/Camille Boitel
é a convidada da 9.a edição do Festival
de circo do Brasil
Para a sua 9.a edição, o
Festival de Circo do Brasil
prossegue a sua exploração
da diversidade das artes do
circo, das técnicas
tradicionais e das escritas
contemporâneas. [ler...]
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Voir aussi

O Grupo Francês Team Ghost para os
10 anos de Coquetel Molotov
Criado em 2004 no Recife, o
Festival No Ar Coquetel
Molotov comemora os seus
10 anos e propõe uma
programação que mistura
concertos, filmes e debates.
[ler...]

Três companhias francesas em cartaz
do Festival Cumplicidades
O Festival Cumplicidades
acontece este ano do dia 27
de outubro ao 4 de
novembro em Recife e
Olinda. Com o apoio do
Consulado Geral da França
para o Nordeste, três
companhias francesas estão
em cartaz, e também um
ciclo de filmes [ler...]
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Receba a agenda cultural no
seu email !

Construtores de órgão franceses
convidados na Semana da música na
Universidade Federal do Pernambuco
Na ocasião da Semana da
música na UFPE que
acontece do dia 21 ao 25 de
outubro de 2013, e com o
apoio do Consulado Geral
da França para o Nordeste,
Daniel Birouste e Bertrand
Lazerme efectuam uma 2a
missão em Recife e Olinda.
[ler...]

Sucesso na 10.a edição do Festival MIMO
A 10.a edição do Festival
MIMO que se realizou em
Olinda de 4 ao 8 de
setembro passado registou
recordes de público. No total
os organizadores anunciam
a participação de 130.000
pessoas nas três cidades
[ler...]

Lançamento do edital REFEB 2014
Para dinamizar a pesquisa
francesa em ciências
humanas e sociais sobre o
Brasil, a Embaixada da
França no Brasil criou em
2001 a Rede Francesa de
Estudos Brasileiros
(REFEB). [ler...]

A Universidade de Toulouse: Projeto de
implantação no Recife de uma antena
para a América Latina
O PRES (Polo de Pesquisa
e de Ensino Superior)
“Universidade de Toulouse”
decidiu reforçar o seu
dispositivo de mobilidade
estudantil, para receber
doutorados e desenvolver a
cooperação internacional
[ler...]

Caso não queira receber o boletim, acesse aqui.
Todos direitos reservados.
As informações desse boletim podem sofrer alterações. Recomendamos consultar freqüentemente o site do Consulado da
França no Recife.

