
De 20 a 24 de março |  
Festival de Filmes 
Francófonos
Exibição de 11 filmes francofónos 
inéditos no Brasil, no CineMaison 
e na AF Botafogo.

www.rioaliancafrancesa.com.br/
mostrafrancofonia

20 de março | CineMaison 
Noite literatura e cinema
17h Bate-papo entre Delphine 
Coulin e Paulo Lins sobre a 
adaptaçāo literária no cinema 
Moderaçāo: Laurent Desbois

19h Projeção do filme Voir du pays 
Tout public

30 de março 21h30 |  
Vivo Rio 
Show de ZAZ 
O fenômeno da música 
francesa volta ao Brasil para 
apresentar seu novo espetá-
culo Mise en scène

www.zazofficial.com

Com o tema da migração, das raízes e do exilo: projeção 
de filmes, encontros com migrantes em parceria com a 
ONG Caritas e Haïti Aqui, concurso de música, ateliês 
musicais e um evento portas abertas na AF Niterói...
Mais informações e inscrições:  
sandrine.diesel@diplomatie.gouv.fr

De 20 a 24 de março, as escolas 

comemoram a francofonia 

20 de março 21h | 
Espaço A Maison 
Show de Webster e DJ MAM
Venha conhecer Webster, 
artista do hip hop canadense 
engajado socialmente e os 
ritmos do DJ MAM
Entrada franca sujeita a lotaçāo
A Maison 58 avenida Presidente Antonio  
Carlos, Centro,RJ

20 de março 19h | AF Tijuca
Show de Marvin Jouno
O show será seguido de um de-
bate e da projeção de “Intérieur 
Nuit”, filme realizado a partir das 
composições do artista  

www.rioaliancafrancesa.com.br/
cultura/agenda

18 de março 22h | Vivo Rio
Show de Charles Aznavour
Um dos maiores artistas france-
ses está de volta ao Brasil com 
duas datas 

www.poladian.com.br

22 de março 19h | AF Tijuca
Espetáculo de  
música barroca
Com as flautistas do duo 
Laterna Mágica

www.rioaliancafrancesa.com.br/
cultura/agenda

27 de março 19h |  
Espaço A Maison
Café científico
Conferência de Philippe Bou-
quillion sobre o panorama da 
indústria de criação na França: 
dinâmicas atuais e desafios
Coquetel
Mediante inscrição:  
riodejaneiro@campusfrancebrasil.com.br


