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Povo Nordestino é o tema da decoração do Pelourinho no São João da Bahia

FLIPELÔ coloca Salvador no mapa dos grandes eventos literários

Governo do Estado anuncia atrações para o São João da Bahia
Forró, samba e música afro encerram o mês nos Largos do Pelô
Largos do Pelourinho recebem diversas atrações neste fim de semana

São João do Pelô já tem 36 grandes atrações garantidas
Largos do Pelourinho recebem forró e samba no Dia das Mães
Projeto Festival Samba de Beco em Beco estreia no Pelourinho

Largo Tereza Batista garante diversidade musical no Pelourinho

Largos do Pelô encerram mês de abril com rock
and roll

Gil Camara&#769; apresenta o show 'Nação Mameluco' no
Pelourinho
Atrações musicais agitam os largos de pelô no fim de semana
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Evento com Alaíde do Feijão é uma das atrações do fim de semana no Pelô
Atrações musicais agitam os largos de pelô no fim de semana
Diversos estilos musicais agitam Pelourinho neste final de semana
Letieres Leite formará 75 jovens músicos pelo Rumpilezzinho
“Ressaca Boa” de Gerônimo Santana anima a noite no Pelô
Blocos afro e grupos de samba agitam o Carnaval Ouro Negro
Investimento do Governo potencializa ações dos blocos afro

Pelourinho reúne mistura de arte, religiosidade e vida cotidiana

Ensaio de Gerônimo apresenta Gilmelândia, Walter Queiroz e Banda Bitgaboott
TVE vai gravar DVD com Gilberto Gil e Cortejo Afro no Pelourinho
Programação musical anima os largos do Pelô
Secult divulga lista de entidades habilitadas no Carnaval Ouro Negro

Secult divulga selecionados para o Carnaval do Pelô e Pipoca 2017
Primeiro dia do Festival de Músicas e Artes do Olodum lota o Pelô

Governo do Estado anuncia apoio ao Olodum e Ilê
Aiyê no Carnaval

Largo Pedro Archanjo recebe o projeto “Encontros do Motumbaxé”
Largos do Pelourinho tem programação cultural

Gerônimo recebe Tatau, Manuela Rodrigues e Nilton Freittas no Largo Pedro Archanjo

Carnaval do Pelourinho 2017 terá estacionamentos 24 horas
Semana começa com programação animada nos Largos do Pelourinho
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SecultBA divulga resultado dos habilitados no Carnaval Pelourinho e Pipoca 2017
Diversidade musical marca os shows nos Largos do Pelourinho

Bloco Alvorada comemora 42 anos com ensaio no Pelourinho

Ouro Negro chega à décima edição

Começo de semana de shows musicais agita o Pelourinho

Inscrições abertas para o Carnaval Ouro Negro 2017

Música para todos os gostos anima Pelourinho nos próximos dias

SecultBA divulga relação de habilitados para credenciamento no Carnaval 2017
MPB, reggae e samba agitam programação do Pelô

Museu Udo Knoff criará presépio com escolas e instituições sociais
Rock, samba e MPB entram na mistura de ritmos do Pelô
'A festa no céu' será no Palacete das Artes neste sábado

Museu Udo Knoff realiza Oficina de Estamparia e Ecobag com alunos do Colégio Estadual
Azevedo Fernandes
Ritmos diversificados marcam a programação do Pelourinho
Exposição “Festival de Aquarelas: Traduzindo Sonhos” entra em cartaz no Solar Ferrão

Museu Tempostal recebe mais uma edição da "Oficina Fotografia: Cores do Pelourinho"

Pop rock, samba, MPB e axé se misturam na agenda do Pelô

Balé Folclórico da Bahia completa 28 anos e movimenta Pelourinho
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Museu Udo Knoff promove nova edição do projeto itinerante "Próxima Parada"

Museu Tempostal realiza oficinas de pinhole em comemoração ao mês da fotografia

Pelourinho tem programação cultural diversificada durante Jogos Olímpicos

Pelourinho tem fim de semana repleto de atrações musicais
Abertas inscrições para consultoria de projetos em museus
Oficina de Mosaico de Azulejos acontece no Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica

Museu Tempostal promove Oficina de Fotografia

Shows de Céu e IFÁ Afrobeat são destaques no fim de semana do Pelô

Osba leva projeto Cameratas ao Centro de documentação e Memória do Ipac

Hip-hop, reggae e encontro de youtubers movimentam o Pelourinho
Comunidade do Pelourinho recebe projeto Quem Somos

Escola de Dança da Funceb inicia novo semestre letivo

BTCA realiza apresentação gratuita de 'Pílulas Dançadas' no Centro de Documentação e
Memória do Ipac
Pelourinho tem três dias de festa em comemoração ao 02 de julho
Forró e samba junino mantêm clima de São João no Pelô

Diversas atrações deixam o Pelô com clima junino esta semana
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Palestra sobre registro inédito no Brasil acontece no Centro de Documentação e Memória

Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica abre inscrições para oficinas de Assemblage e
Mosaico de Azulejos
Atrações diversificadas movimentam a programação do Pelô
LabDimus realiza 'Oficina de Cordel e Xilogravura' com alunos de colégio estadual

Museu Tempostal abre inscrições para segunda edição do Curso de Encadernação Criativa

Samba e Forró se destacam na programação do feriadão do Pelô
Dia da África é comemorado com oficina "Samba de Cozinha" no Solar Ferrão
IPAC promove oficina de Libras no Pelourinho

Diversidade musical e irreverência marcam programação do Pelô
Ensaios de São João e variedade de ritmos agitam semana no Pelô

Johnny Hooker, Karol Conka e shows de forró entre os destaques da semana do Pelô

Mostra “Raízes e Metáforas: Quando à Minha Terra/Não Há que Haver Arreceio” em cartaz
no Centro Cultural Solar Ferrão
Diversidade de estilos marca a programação do Pelô no feriadão

Museu Tempostal realiza contação de histórias com participação do Trio Vivace e
repertório de música clássica
Revelação da música brasileira, Liniker faz show em Salvador no dia 22

Museu Udo Knoff realiza oficina de estamparia em parceria com Centro Cultural Solar
Ferrão
Forró e mangue bit são destaques da programação do Pelô nesta semana
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