
25.9.

Abertura com a Festa Latina 
e DJ Julio, Mr. Boom International Dj, 
DJ Moreno El Real & DJ Sonerito 
Rumba de Kalle
Apresentação do tema principal da pro-
gramação com imagens e impressões 
em vídeo em alemão e espanhol. Va-
mos brindar juntos ao futuro e dançar 
até a noite acabar!

29.9. & 30.9.

La luna en el Amazonas 
A nova produção do Grupo de Teatro 
Mapa (BO) estabelece a correlação en-
tre o recuo consciente de uma popula-
ção indígena no final do século XIX e 
os dias de hoje.

2.10.

Rincon Sapiência (BR)
Dramas, Danças e Afroraps: O grupo 
brasileiro de rap, Rincon Sapiência, 
condensa música eletrônica, ska, reg-
gae, rock e boom-bap num ritmo pró-
prio de Hip Hop com diferentes face-
tas musicais.

2.10. & 3.10.

O Samba do crioulo doido & 
Let It Burn
Uma noite temática com programa du-
plo sobre Identidade, Estereótipo e Re-
presentações por Luiz de Abreu (BR) 
& Calixto Neto (BR)/ Marcela Levi (BR) 
& Lucía Russo (AR)

5.10. & 6.10.

Lavagem
Usando baldes, água, sabonete e espu-
ma, os dançarinos de Lavagem, sob a co-
reografia de Alice Ripoli (BR), exploram 
a ação de limpeza por meio de uma per-
formance permeada por gestos políticos.

7.10.

Roda de Conversa com 
MasArte MasAccion, Ted 
Gaier & Ariane Andereggen

8.10.

La Yegros (AR)
La Yegros vão levantar todos os âni-
mos e esquentar a noite diretamente do 
palco da Kaserne apresentando ao pú-
bico irresistíveis hinos-digitais de Cum-
bia, folclore argentino Chamamé e sin-
tetizadores quase maliciosos.

9.10. & 10.10.

Altamira 2042
A atriz e diretora brasileira de cinema, 
Gabriela Carneiro da Cunha, pesquisa 
desde 2013 as ameaças ao ecossistema 
fluvial brasileiro que vêm sendo cau-
sadas pela interferência humana. 

9.10.

Ghetto Kumbé (CO)
O Grupo colombiano Ghetto Kumbé 
deu início, em seu país natal, a uma es-
pécie de movimento acústico contrá-
rio à Folktrônica, um estilo de música 
até então marcado por canções de pou-
co mais de três minutos, compostas por 
versos e refrães pop. Chegou a hora de 
dançarmos! 

Para mais informações sobre os eventos, 
horários e preços, consulte a nossa pá-
gina: www.kaserne-basel.ch

Artistas latino-americanos apresentam-se no Centro 
Cultural Kaserne Basel!

Convidamos para o nosso evento América Latina no Centro Cultural Kaserne em 
Basel. Com atrações vindas diretamente dos centros urbanos da Colômbia e do 
Brasil, o programa engloba uma variedade de apresentações de teatro, dança, mú-
sica e de performance art que acontecerão em Basel. Para citar alguns dos pontos 
altos, teremos: O Grupo de Teatro Mapa traz La Luna en el Amazonas, uma peça 
de teatro étnico-fictícia e futurista; Alice Ripoli explora em Lavagem a segmen-
tação da sociedade brasileira enquanto a Banda Colombiana Ghetto Kumbé res-
salta o balanço da Rumba digital, numa fusão de bateria potente, batucada cari-
benha e da tradicional Cumbia.


