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Simon Ghraichy - pianista francês (pagina 2) - 
© : Antonin Menichetti
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MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

Simon Ghraichy faz parte do programa “PIANO 2020, a
nova geração francesa”, uma iniciativa da Embaixada da

França, realizada em parceria com a rede de Alianças

Francesas no Brasil. Este programa tem como objetivo

promover pianistas franceses promissores, formados nos

melhores conservatórios de música da França, e

vencedores de concursos nacionais e internacionais,

oferecendo-lhes a oportunidade de apresentar-se no

Brasil (para alguns, pela primeira vez), e de impulsionar a

sua carreira internacional na América Latina.

 

Em Recife, Simon Ghraichy será o próximo convidado das

Quartas Musicais, evento organizado pelo Conservatório

de Música do Estado de Pernambuco. Na ocasião, o jovem

pianista apresentará um reperótrio original e moderno,

interpretando compositores como Villa-Lobos, Lecuona,

Marquez, Gottschalk et Albeniz. 

Além desse recital, ele animará também uma masterclass

dia 12 de março, momento imperdível de encontro e

trocas para os pianistas de Recife. 
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Visita do pianista Simon Ghraichy 
11 e 12

Mar

RECIFE | AUDITÓRIO CUSSY DE

ALMEIDA - CONSERVATÓRIO DO

ESTADO DE PE   

 

Recital
Local : Auditório Cussy de
Almeida do Conservatório
Data : 11 de março às
19h30 / Gratuito
 
Masterclass
Local : Auditório Cussy de
Almeida do Conservatório
Data : 12 de março –
13h30 – 15h30 /
Gratuito e aberto ao
público

©Gilles Justine

https://recife.consulfrance.org/Vinda-do-jovem-pianista-Simon-Ghraichy?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/Vinda-do-jovem-pianista-Simon-Ghraichy?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/Vinda-do-jovem-pianista-Simon-Ghraichy?var_mode=calcul


MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

AGENDA  CU L TURA L  -  MARÇO  2 0 2 0

3

Visita do quadrinhista francês 
Jean-Denis Pendanx 

16

Mar

RECIFE |  CENTRO DE

ARTES UFPE 

 

Um dos principais nomes do mundo dos quadrinhos franceses

na atualidade, Jean-Denis Pendanx vem a Recife compartilhar

as histórias e aventuras que saltam das páginas de seus livros.

Na ocasião, o autor/ilustrador animará um workshop na UFPE

com os alunos do departamento de artes visuais e na Aliança

Francesa.  

 

Nascido em 1966, Jean-Denis Pendanx vive em Gironde, no

sudoeste da França. Tem se mostrado cada vez mais um

desenhista da viagem. Ilustra os mundos mais remotos,

selvagens e diferentes da nossa sociedade, a meio caminho

entre a reportagem e a ficção.

https://recife.consulfrance.org/RECIFE-16-03-O-ilustrador-frances-Jean-Denis-Pendanx-em-Recife
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-16-03-O-ilustrador-frances-Jean-Denis-Pendanx-em-Recife
https://recife.consulfrance.org/RECIFE-16-03-O-ilustrador-frances-Jean-Denis-Pendanx-em-Recife


Exibição do filme seguido por um debate A VOIX HAUTE -
La force de la parole / EM VOZ ALTA - O poder do discurso

 A UFRPE organizará dois eventos durante a semana da

francofonia! 

 

 

Onde se fala francês? Venham conhecer mais sobre a
riqueza linguística e cultural da comunidade
francófona!

Aula ministrada pela professora de francês Cindy Quesnel

(leitora de francês) com a participação do estudante Codjo

Olivier Sossa.
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17-19

Mar

Semana da Francofonia na UFRPE 

RECIFE |  UFRPE

Exibição do filme
Terça-feira 17 de
março 2020 às 15h -
gratuito e aberto ao
público
Sala seminário, no
CEGOE

Conferência
Quinta-feira 19 de
março 2020 às 15h -
gratuito e aberto ao
publico
Sala do NID, no CEGOE



MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

A partir do dia 26 de março, você poderá descobrir o Museu do

Estado de Pernambuco em francês, graças ao trabalho de

tradução de um grupo de estudantes da UFPE. 

 

Para marcar esse lançamento e para a ocasião da celebração do

mês da francofonia, varias atividades para o público escolar serão

organizadas: visita do museu em francês e atividades

pedagógicas   em torno da exposição!

 

O guia de visita em língua francesa que estará disponível no

museu é o fruto de uma colaboração entre a Universidade

Federal de Pernambuco (UFPE), o Consulado Geral da França

para o Nordeste em Recife e o Museu do Estado de Pernambuco

(MEPE). Ele permitirá tornar mais acessível aos visitantes

francófonos a cultura e a história do estado de Pernambuco.

 

A realização desse guia inscreve-se igualmente no projeto

pedagógico liderado pela leitora de francês da UFPE, Mathilde

Boisselier, que permitiu formar um grupo multidisciplinar de

estudantes universitários no trabalho de tradução aplicada.

 

Assim, de outubro a dezembro de 2019, estudantes do projeto

realizaram as traduções do conteúdo graças a visitas ao museu,

um encontro com um dos curadores da exposição Pernambuco,
território e patrimônio de um povo, assim como workshops de

tradução com professores de línguas e palestrantes.
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26

Mar

Visite o Museu do Estado de Pernambuco
em francês!

RECIFE |  MUSEU DO

ESTADO DE

PERNAMBOUCO

 

Estudantes da UFPE no MEPE

https://recife.consulfrance.org/Visite-o-MEPE-em-frances
https://recife.consulfrance.org/Visite-o-MEPE-em-frances
https://recife.consulfrance.org/Visite-o-MEPE-em-frances
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MAIS INFORMAÇÕES 
AQUI

 

A fim de difundir melhor a gastronomia francesa em nível

internacional, o Ministério francês dos Negócios Estrangeiros e

do Desenvolvimento Internacional lançou pelo sexto ano

consecutivo, em colaboração com chefes mundialmente

conhecidos, o projeto “Goût de France / Good France”.

 

No dia 16 de abril de 2020, este evento reunirá mais de 3.000

chefes, da alta gastronomia ao bistrô de qualidade que, nos

cinco continentes, irão celebrar a gastronomia francesa. Em

todos os restaurantes participantes, será servido um jantar

inspirado no “savoir faire” francês, que prestará homenagem à

excelência da cozinha francesa, à sua capacidade de inovação e

aos valores que ela transmite: a partilha e o respeito pelo

“comer bem”, pelos seus contemporâneos e pelo planeta.

 

Como nas edições anteriores, os restaurantes poderão se

inscrever on-line. 
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Goût de France 2020: as inscrições estão
abertas !

 

Mar

 

Inscrições e mais informações no site do Goût de France.

https://recife.consulfrance.org/Gout-de-France-2020-as-inscricoes-estao-abertas?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/Gout-de-France-2020-as-inscricoes-estao-abertas?var_mode=calcul
https://recife.consulfrance.org/Gout-de-France-2020-as-inscricoes-estao-abertas?var_mode=calcul
https://br.france.fr/pt/campanha/gout-france-good-france
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CONTATOS 

 
CONSULADO GERAL DA FRANÇA PARA O NORDESTE EM RECIFE

SERVIÇO DE COOPERAÇÃO E AÇÃO CULTURAL
Edifício BV Corporate – 10° Andar 

R. Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, 75 Boa Viagem  Recife - PE 51021-

410, Brasil

 

(81) 31 17 32 90

 

scac.recife-cslt@diplomatie.gouv.fr

Facebook : @ConsuladoGeraldaFrançaParaONordeste

Instagram : @nordeste.fr
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https://business.facebook.com/ConsuladoDaFrancaParaONordeste/?business_id=586528934822075&ref=bookmarks
https://www.instagram.com/nordeste.fr/

