
FESTIVAL DE TUNAS
Cidade de Lisboa
Lisboa veste-se de capa e batina para mais uma edição
do TUIST, festival organizado pela Tuna Universitária do
Instituto Superior Técnico

Nos
dias 9 e 10 de março, pelas

21.30 horas, a Aula Magna de
Universidade de Lisboa volta
a receber aquele que é reco-
nhecido como o mais emble-

mático festival de tunas da cidade de
Lisboa. Nesta 2O. â edição do festival, a
Tuna Universitária do Instituto Supe-
rior Técnico apresenta ao público um
espetáculo único, inserido nas come-

morações do seu 25. Q aniversário, no
qual tunas de todo o país apresentarão
os seus repertórios musicais de esti-
los variados, que combinam a elevada
qualidade musical de cada grupo, a
dedicação e trabalho dos seus elemen-
tos, bem como o respeito pelo público
e pela tradição académica.

Contando com o apoio da Universi-
dade de Lisboa, do Instituto Superior
Técnico, do Banco Santander Totta,
das Juntas de Freguesia de Alvalade, do
Areeiro e das Avenidas Novas, entre
outras entidades e instituições, este fes-
tival é considerado, desde a sua primeira
edição, como um evento cultural dife-
rente e divertido, como é próprio deste

tipo de grupos académicos. Além da
atuação da tuna organizadora, o público
pode contar com a atuação de um elenco

de oito tunas de todo o País, ao longo das
duas noites de espetáculo, onde amúsica
e aboa disposição não vão faltar. O espe-
táculo contará também com convidados

especiais, que enriquecem ainda mais a
experiência que é assistir ao XX TUIST.

O festival acontecerá na zona da Ci-
dade Universitária do início ao fim, o

ponto de encontro do espírito académico

que se viverá nesse fim de semana. ¦

ALEM DA ATUAÇÃO DA TUNA ORGANIZADORA, 0 PUBLICO

PODE CONTAR COM A ATUAÇÃO DE UM ELENCO DE OITO

TUNAS DE TODO 0 PAÍS



Os bilhetes encontram-se à venda no
Instituto Superior Técnico (Pavilhão
de Civil), Fnac, El Corte Inglês, Balcões

CTT, Agência Abep, Agência Al valadee
www.ticketline.pt


