O cenário cultural suíço fica on-line:
Todos os links para aproveitar as
ofertas culturais desde casa

- Arquivos de Jazz |GRÁTIS|
Os amantes do jazz também podem se saciar online. Nos
arquivos do Jazz Festival de Schaffhausen, e o Jazz
Festival de Willisau, pérolas das últimas décadas.
- Jardim Cultural do Alto Valais |GRÁTIS|
Música clássica em um ambiente encantador,
contemplativo e íntimo: esse é o «Musikdorf Ernen».
Contribuições selecionadas da série de concertos estão
disponíveis no YouTube.

https://www.srf.ch/kultur/buehne/kultur-trotz-corona-die-schweizer-kulturszene-geht-online-dielinks-in-der-uebersicht

Frohe Ostern!

Bella Pasca!

Joyeuses Pâques!

Buona Pasqua!

- Streaming is Caring |GRÁTIS|
As instituições culturais de Lucerna apresentam sessões
ao vivo dos artistas criativos de Lucerna transmitidas
diariamente às 20h30 (CEDT) - da sala para a sala no
Facebook, e o Instagram.

- Lago de Genebra |LOGIN|GRÁTIS|
O Montreux Jazz Festival envia um pouco de sua magia
para casa: Ray Charles, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, Nina
Simone, Marvin Gaye, Deep Purple, Carlos Santana e
outros: mais de 50 shows do festival estão disponíveis
agora em streaming.

- Bach contra Corona |GRÁTIS|
Toda quarta-feira às 20h05, a jovem organista Elie Jolliet
toca ao vivo, uma peça maior de Johann Sebastian Bach
na Igreja Reformada em Köniz. Os "duelos" anteriores
podem ser encontrados no YouTube.
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- Clássico das Montanhas |LOGIN|GRÁTIS|
O Gstaad Digital Festival oferece uma grande variedade de
destaques de concertos, entrevistas e master classes do
Gstaad Menuhin Festival - gratuitamente para todos.
- Ópera e Balé |GRÁTIS|
Todo fim de semana entre 27 de março e 1 de junho de
2020, a Casa de Ópera de Zurique fornecerá uma
transmissão de novas gravações de óperas e balés
gratuitamente. A oferta está disponível de sexta-feira, 6
horas da noite, até domingo, meia-noite.

AR, ao vivo 17.04.20 às 18.45h (CEDT). Prévias gravações
estão disponíveis no mesmo site.
- Artistas Suíços |FACEBOOK|
Transmissões ao vivo de artistas suíços. O SRF e a Radio
SRF 3 criaram um calendário de concertos e outras
contribuições artística ao vivo - incluindo artistas como
Dodo e Vincent Gross.
- Palco Digital |LOGIN|GRÁTIS| / |LOGIN|PAGO|
Músicos, poetas “slam”, dançarinos e atores de teatro
estão com saudades do palco. Portanto, os artistas se
uniram em várias plataformas e se exibem digitalmente.
Por exemplo, em “Art on Air” |LOGIN|GRÁTIS|, “Artist
Remote” |GRÁTIS| ou “Sofakultur” |LOGIN|PAGO|.

- Tesouro do Jazz |LOGIN|PAGO|
O Clube de Jazz de Zurique Moods oferece mais de 500
concertos de streaming. Além disso: atualmente, os
músicos podem usar a infraestrutura do clube
gratuitamente para realizar gravações de som e imagem
ou transmitir shows ao vivo.

#restaacasa #restecheztoi #ficaemcasa #bliibdihei #restaachasa
#stayhome

- Clássico da igreja |GRÁTIS|
O organista suíço Rudolf Lutz faz um concerto de órgão uma improvisação do “Christ lag in Todesbanden” de
Johann Sebastian Bach, tocado na Igreja Evangélica Stein
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- Reproduções Completas |LOGIN|GRÁTIS|
Spectyou oferece gravações de produções teatrais suíças
como do exterior - pelos motivos atuais, antes do
planejado.

- Óperas na Sala de Estar |GRÁTIS|
O "Grand Théâtre de Genève" lançou o GTG Digital, esta
semana. Existem vídeos sobre óperas, balé e entrevistas
com artistas.

- Para Crianças e Crianças Adultas |FACEBOOK|
O Hannibal Miniteatro transmite trechos “vo dihei - för
dihei” (desde casa para casa) de Jim Knopf diretamente
no Facebook.

- TOBS Digital |GRÁTIS|
A Orquestra do Teatro Biel Solothurn coloca contribuições
orquestrais e apresentações de teatro on-line. Também
existem pequenos videoclipes do home office da
orquestra |FACEBOOK|.

Enjoy Arts – Geniesse die Kunst – Profite de l’Art – Aproveita a Arte

- Teatro @Home |FACEBOOK|
O Teatro de Basileia continua a manter seu público no
Facebook. Podem ser encontradas contribuições em vídeo
sobre performances de distanciamento social e amostras
do home office dos atores.

- #artistrecipe |INSTAGRAM|
A Kunsthalle Basel cuida do nosso bem-estar culinário. Em
seu canal no Instagram estão publicadas várias receitas de
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artistas para cozinhar. A omelete de cogumelos de Paul
Cézanne: não se pode perder!

- #VDMHomeStories |FACEBOOK|INSTAGRAM|
As exposições atuais do Vitra Design Museum podem ser
visitadas em passeios virtuais. Além disso, no Instagram
e o Facebook também há contribuições sobre a situação
atual, como a história do home office ou o design em
tempos de crise.

- Arte no Rádio |GRÁTIS|
Os espaços artísticos de Biel «Espace libre» e «Lokal-int»
cooperam com um programa de rádio na web. Às quintasfeiras, das 20:00 às 00:00, é possível ouvir a “estação de
trapos” “Lumpenstation”.

- Visita virtual |FACEBOOK|
O Museu de Arquitetura da Suíça convida você a visitar o
espaço via transmissão ao vivo do Facebook. Toda quintafeira, sua exposição "Unterm Radar " pode ser visitada.

- Museu nos Ouvidos |GRÁTIS|
O público não pode ir ao museu, então o museu vai para
as pessoas. A equipe do Museu histórico de Berna lançou
seu próprio podcast "Gaffeepouse" (pausa de café). No
primeiro episódio, um historiador do museu fala do
“socialising” durante o tempo de Luís XIV em Versalhes.

- Arte de Riehen |GRÁTIS|
A Fundação Beyeler, oferece palestras gravadas com
artistas, guias, curadores como também exibições de
obras e shows em tamanho real em transmissões de
vídeo.

- Ponto de Encontro: Facebook |FACEBOOK|
Em Berna, o Museu de Comunicação honra seu nome
mantendo o contato com o público. De terça-feira a sextafeira, há uma transmissão ao vivo às 13h30 (CEDT),
diretamente do museu, incluindo elementos interativos.

- Plataforma para Artistas |GRÁTIS|
O museu no Bellpark Kriens lançou o projeto “Walkie
Talkie”. Videoclips, fotografias, faixas de áudio, visitas ao
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estúdio ou histórias caseiras de vários artistas são
regularmente apresentados on-line.

- Thomas Hirschhorn Explica |GRÁTIS|
O artista suíço orienta o público passando por sua
exposição “Eternal Ruins” por telefone celular, na galeria
Chantal Crousel em Paris.

- Arte em Espaço Público |FACEBOOK|
Isso permanece acessível ao público - a partir da sala de
estar segura. A cidade de Zurique publica um novo vídeo
de uma obra de arte todos os dias.

- Café da Manhã |GRÁTIS|
Todas as manhãs, às 8:00 horas, artistas do cantão de
Aargau servem pequenos cortes artísticos no café da
manhã. “En Guete” – bom apetite.

- História da Arte |GRÁTIS|
“O que você quer ver?” Pergunta o Museu de Arte de
Basileia. No blog, o museu entrega uma peça da história
da arte todos os dias - a propósito, também no Instagram
e no Facebook.

- Aulas Criativas |GRÁTIS|
Como todas as escolas estão fechadas, o Museu de Arte
Digital oferece cursos para crianças e adolescentes
através de transmissões ao vivo com foco no conteúdo
criativo. A maioria deles é grátis. Confira os horários no
site.

- #deinebühne/ #seupalco |FACEBOOK|
A revista Thurgaukultur, oferece aos profissionais da
cultura uma plataforma digital. A primeira ação leva uma
transmissão ao vivo através da exposição inédita “Pincéis,
Pixels e lantejoulas - nova pintura” (Pinsel, Pixel und
Pailletten – Neue Malerei) no Museu de Arte de Thurgau.

#stayhealthy
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#ficabem

#bliibgsund

#resteenbonnesanté

- Da Cozinha do Meyer |TWITTER|
O escritor Thomas Meyer, autor do romance
“Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer
Schickse”, lê ao vivo todas as noites às 20:00h via Twitter.

- Tempo de Leitura |GRÁTIS|
Durante esse período, Martin Suter garante distração e
oferece todos os textos em seu site na web por dois
meses gratuitamente.

-Viver e Ler no Estado de Emergência |GRÁTIS|
Todas as noites às 18h (CEDT) aparece uma nova entrada
no diário de autores da editora suíça Rotpunktverlag.

- Vida Cotidiana em «Oberwiesli» |INSTAGRAM|
O festival de quadrinhos «Fumetto» não pode ocorrer,
portanto, o ilustrador Samuel Schuhmacher publica seus
quadrinhos on-line. Todos os dias aparece um novo
episódio pequeno da rotina-corona do bairro fictício e
tipicamente suíço "Oberwiesli". Para ser encontrado
também no Instagram.

- Da Casa de Literatura de Aargau |GRÁTIS|
Dorothee Elmiger e Peter Stamm escrevem juntos um
diário de crise. Além disso, autoras e autores editam
juntos um romance de continuação.
- De Sofá a Sofá |FACEBOOK|
As autoras Kathrin Bach e Melanie Katz e o autor Donat
Blum iniciaram o “Viral”- um festival de literatura on-line
em tempos de quarentena com vídeos ao vivo de leituras.

- Corona Tales |INSTAGRAM|
Chus Martínez, curadora e diretora do Instituto Art Basel
publica no Instagram pequenas histórias relacionadas à
gripe espanhola de 1918 por alguns dias.

6

- Do Quarto do Tingler |INSTAGRAM|
O filósofo e escritor Philipp Tingler convida para sua casa
pelo Instagram e lê diariamente do livro “Doktor Erich
Kästners Lyrische Hausapotheke”.

- Festival da Internet |GRÁTIS|
O festival internacional de cinema "Visions du Réel" em
Nyon, de 17 de abril a 2 de maio de 2020, será realizado
totalmente on-line este ano. O programa e o trailer já estão
publicados.
- Para os Jovens |GRÁTIS|
O 44º Festival de Cinema Juvenil Suíço, foi realizado
exclusivamente on-line este ano - incluindo as discussões
sobre filmes, as palestras com artistas e a cerimônia de
premiação.

#restaacasa #restecheztoi #ficaemcasa #bliibdihei #restaachasa
#stayhome

- Cheio de Filmes |GRÁTIS| / |LOGIN|PAGO|
Várias ofertas suíças de streaming transformam a sala de
estar em um cinema: a oferta do artfilm.ch |GRÁTIS| agora
está disponível gratuitamente desde que os cinemas estão
fechados. Também o Cinefile |LOGIN|PAGO| oferece
inúmeras produções suíças.

Cultura Suíça | Culture Suisse | Cultura Svizra | Swiss Culture
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- Sem Frescura |INSTAGRAM|
Com Marco Gurtner, o campeão suíço de Poetry Slam
2019, usa Instagram para um "Live-Stram-Slam-Show".
- Novo Grande Mundo das Radionovelas |GRÁTIS|
A partir de agora, a SRF está disponibilizando mais de 250
peças de material áudio on-line. Radionovelas
caprichosas, clássicos literários, histórias infantis legais,
thrillers emocionantes e peças em dialeto: há algo para
todos na nova biblioteca auditiva.

Frohe Ostern!

- E-mail of Love |GRÁTIS|
Renato Kaiser responde aos seus e-mails, e os lê online,
é claro, só se você quiser.
- Humor Ácido |GRÁTIS|
"Apolcalypso TV" é a resposta da artista de cabaré Patti
Basler à loucura do coronavirus - o formato curto aparece
diariamente no YouTube.
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Bella Pasa!

Joyeuses Pâques!

Feliz Páscoa!

