21º CULTURA INGLESA FESTIVAL HOMENAGEIA A ESCRITORA J.K. ROWLING
Com programação gratuita, o festival traz sessões de cinema com curtas e longas metragens e encerra
com exibições da Saga Harry Potter.
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O 21º Cultura Inglesa Festival, maior festival de cultura britânica de São Paulo, traz o melhor de suas
produções cinematográficas. Nesta edição, o tema central do evento é Great People of Britain e faz
homenagem à grandes personalidades britânicas, entre elas a escritora J.K. Rowling, um dos maiores
nomes da literatura britânica atual. O 21º Cultura Inglesa Festival presenteará os fãs da saga Harry
Potter com uma maratona de filmes que encerrara o festival nos dias 16, 17 e 18 de junho, no Centro
Cultural São Paulo.
MARATONA HARRY POTTER
Muito esperada pelos fãs de todo o país, o Cultura Inglesa Festival também faz uma homenagem ao
maior nome da literatura britânica atual J.K. Rowling e apresenta pela primeira vez em São Paulo uma
maratona com todos os filmes da saga Harry Potter, com sessões que acontecem nos dias 16, 17 e 18 de
junho.
Os seis primeiros filmes serão exibidos na Sala Lima Barreto e os ingressos serão distribuídos
gratuitamente na bilheteria do SPCine dentro do CCSP, uma hora antes de cada evento. E, em parceria
com o projeto Slowmovie, os dois últimos filmes da saga - Harry Potter e as Relíquias da Morte, partes 1
e 2 - serão exibidos ao ar livre nos Jardins Suspensos. A entrada será a partir das 14h por ordem de
chegada e o espaço estará sujeito a lotação.
No dia 18 de junho, data que marcará o encerramento da Maratona Harry Potter e também do 21º
Cultura Inglesa Festival, o público poderá curtir diversas atividades no Centro Cultural São Paulo.
Abrindo a exibição ao ar livre, as bandas Arthaz e Madame Groove (formada por alunos da Cultura
Inglesa) farão um pocket show para o público. Haverá também distribuição gratuita de pipoca, minimarket com produtos relacionados à saga e área de alimentação com food bikes.
É possível encontrar mais informações sobre a programação completa do 21º Cultura Inglesa Festival no
site www.culturainglesasp.com.br/cif e o aplicativo Cultura Inglesa Festival disponível para download
gratuito na App Store e Google Play.
O Cultura Inglesa Festival é um festival anual de arte e entretenimento que fomenta a produção
artística paulista e catarinense, e promove a cultura britânica, apresentando artistas do Reino Unido,
Irlanda e Brasil. Com muita música, cinema, espetáculos, exposições e convidados especiais, ele já faz
parte do calendário cultural de São Paulo.
Sobre a Cultura Inglesa
A Cultura Inglesa é a maior rede de escolas de idiomas não-franqueadas do país, o que garante
consistência na qualidade de ensino. Além de oferecer um programa de inglês global de primeira linha

com componentes online exclusivos e quadros interativos, a Cultura Inglesa tem uma vasta gama de
atividades culturais que incluem artes visuais, teatro infantil, musical e adulto, dança, música pop e
coral. Soma mais de 50 unidades nos estados de São Paulo e Santa Catarina, atendendo a mais de
80.000 alunos, e um corpo docente de mais de 500 professores.
SERVIÇO
Maratona Harry Potter
Data: 16, 17 e 18 de junho
Centro Cultural São Paulo
Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, São Paulo
Próximo ao metrô Vergueiro, linha 1 (azul)
Sessões indoor
Entrada gratuita
Retirada de ingressos: 1 hora antes do início da primeira sessão do dia (sujeito a lotação). Só será
permitida a retirada de um ingresso por pessoa.
Sala de exibição: Lima Barreto
Capacidade do local: 99 pessoas
Acessibilidade: Sim
Ar condicionado: Sim
PROGRAMAÇÃO
16/06 (sexta-feira), às 16h20
Harry Potter e a Pedra Filosofal (2h30min) – resgatado da casa de seus negligentes tios, um jovem
garoto com um incrível destino passa a frequentar Hogwarts, escola de magia e bruxaria.
Classificação etária: livre
16/06 (sexta-feira), às 19h30
Harry Potter e a Câmara Secreta (2h41min) – Harry ignora avisos e volta para Hogwarts onde descobre
que a escola está sendo atacada por criaturas misteriosas. Além disso, uma estranha voz começa a
assombrá-lo.
Classificação etária: livre
17/06 (sábado), às 13h30
Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2h22min) – em seu terceiro ano em Hogwarts, Harry tem um
novo professor de “Defesa contra as Artes das Trevas”. O prisioneiro Sirius Black escapou da “Prisão de
Azkaban” colocando Harry em perigo.
Classificação etária: livre
17/06 (sábado), às 16h25
Harry Potter e o Cálice de Fogo (2h37min) – Harry é misteriosamente selecionado para competir com
alunos mais velhos em um perigoso torneio entre três escolas de magia.
Classificação etária: 10 anos
17/06 (sábado), às 19h40
Harry Potter e a Ordem da Fênix (2h18min) – Harry e Dumbledore avisam a todos que Voldemort está
por perto, mas não são levados a sério. O Ministro da Magia interfere na administração de Hogwarts
enviando uma professora autoritária para avaliar a situação da escola.
Classificação etária: livre

18/06 (domingo), às 13h30
Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2h33min) – é seu sexto ano em Hogwarts e Harry descobre um
velho livro marcado com a frase “Livro de Poções do Príncipe Mestiço”. Por causa das anotações do
antigo dono do livro, Harry passa a aprender mais sobre Lorde Voldemort.
Classificação etária: 12 anos
SESSÃO AO AR LIVRE
SERVIÇO
Não é necessário retirar ingresso com antecedência. Entrada gratuita a partir das 14h por ordem de
chegada (sujeito a lotação).
Local: Jardins Suspensos
Acessibilidade: rampa de acesso para entrada dos Jardins Suspensos (Av. 23 de Maio) e para banheiros
Ar condicionado: Não
Estacionamento: Não
PROGRAMAÇÃO
18/06 (domingo), às 14h
Abertura dos Jardins Suspensos e início com evento com mini-market, food trucks e pocket shows:
Pocket Show Banda Madame Groove – A banda de groove de alunos da Cultura Inglesa garantirá
versões de grandes artistas de sucesso do gênero como Marvin Gaye, Aretha Franklin, Cheryl Lynn e
Prince entre outros.
Pocket Show Banda Arthaz – A banda jovem tem um estilo próprio de Pop Rock, e com as mais variadas
influências possíveis. Atualmente, também vem compondo músicas próprias, misturando diversos
estilos contemporâneos.
18/06 (domingo), às 17h
Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1 (2h26min) – enquanto Harry corre contra o tempo para
destruir as Horcruxes, ele descobre a existência das Relíquias da Morte, os três objetos mais poderosos
do mundo da magia.
Classificação etária: 12 anos
18/06 (domingo), às 19h45
Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2h10min) – Harry, Rony e Hermione procuram pelas
últimas Horcruxes a fim de destruir Lorde Voldemort na batalha que se aproxima.
Classificação etária: 12 anos

