Uma jornada musical pelos templos romanos de Bekaa
Em meio a estes tempos sem precedentes e cheios de desafios, e agora mais do
que nunca, o Festival Internacional de Baalbek segue forte, dedicado a levar
esperança e a luta pela criatividade artística e pela cultura.
Esse ano, podemos dizer #BrilhaLíbano (#ShineOnLebanon) com orgulho ao
lançarmos luz sobre talentosos jovens artistas locais por meio de uma jornada
musical única pelos tempos romanos de Bekaa.
Essa iniciativa tem como objetivo oferecer uma plataforma e visibilidade para a
vibrante cena musical local, incentivando músicos, cantores e compositores
libaneses a exibir seu talento e criatividade.
A série de 10 performances (de aproximadamente 8 minutos cada) foi filmada em
vários sítios arqueológicos romanos pelo vale do Bekaa.
Músicos e bandas locais foram selecionados em uma gama variada de gêneros
musicais como clássico, indie folk, rock, dream pop, eletrônica, hip hop, oriental e
jazz, oferecendo um programa rico e vibrante.
O pano de fundo para cada apresentação é o cenário natural de 10 sítios
arqueológicos romanos diferentes, em Baalbeck e pelo Bekaa. Esses sítios são o
Templo de Vênus (Baalbeck), a Pedra da Mulher Grávida (Baalbeck), A Basílica
Cívica (Ballbeck), os templos de Niha, Qsarnaba, Majed el Anjar e Ain Herché. Esse
evento permitirá aos espectadores que descubram esses lugares quase
desconhecidos. Essa jornada arqueológica foi possível graças à colaboração do
Departamento Geral de Antiguidades.
As apresentações #BrilhaLíbano foram gravadas ao pôr do sol durante o mês de
junho de 2021 por vários talentosos diretores libaneses, valorizando as
performances dos artistas e a beleza dos sítios romanos.
Essas performances serão editadas em uma única transmissão gratuita on-line (de
aproximadamente 90 minutos) que irá ao ar na sexta-feira, dia 9 de julho de 2021,
por volta de 20h45 (horário de Beirute, 14h45 no horário de Brasília), em todos os
canais locais libaneses e nos canais pan-arábicos MBC 4 e Shahed, assim como no
YouTube e no Facebook.
Link para o Facebook:
https://www.facebook.com/events/498702914794302/?ref=newsfeed
Link para o YouTube: https://www.youtube.com/watch?dt1RPq-AFFI
Os artistas, Diretores e organizadores estarão reunidos nesta noite na Acropolis de
Ballbeck, onde o evento será lançado simultaneamente.

Esse projeto foi possível graças à generosidade e à confiança inabalável de
instituições culturais, fundações, patrocinadores privados e amigos do festival, que
apoiaram nossa missão. O Festival de Baalbeck segue em frente e persevera para
manter a criatividade cultural e a cultura vivas no Líbano.
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