OUVIR.DANÇAR

1 ● EDP Live Bands | “Gelpi, banda do Rio Grande do Sul, foi a vencedora do EDP Live Bands Brasil. Os músicos portugueses
continuam na luta e só ficarão a conhecer o seu destino daqui a uma semana, na LX Factory.” | 21H00 - Edif. J, Piso 0, Espaço
FÁBRICA L
2 ● MELO D & FRIEND´S | Balneário | Como tem sido hábito o nosso residente musical Melo D, vai animar a noite no Balneário.
Só ele sabe como por a Balneário a dançar. | 19H00 > 00H00 - Edif. I, Piso 3, 3.21
3 ● URSO BARDO | Coworklisboa | CONCERTO dos URSO BARDO a banda do Tiago Pedroso, coworker pioneiro do Coworklisboa
(desde 2010). Não perca na Silver Room do Cowork Lisboa. | 21H30 - Edif. I, Piso 4, 4.01
38 ● Grupo de Mineiros de Aljustrel | Cantares Alentejanos. | 21H00 - Edif. G, Piso 0, 0.03

comer.beber

4 ● Pátio da Cerveja | A cidade de Lisboa vai receber a 3ª edição do “Pátio da Cerveja – Lisbon Beer Fest”, um festival dedicado à
cerveja artesanal, que decorrerá de 19 a 21 de Maio na LX Factory. O evento apresenta-se como uma iniciativa de mostra de cerveja
artesanal, onde estarão presentes mais de 100 degustações cervejeiras nacionais e internacionais, garantindo aos visitantes o
intercâmbio de experiências e sabores. | 16H00 > 04H00 - Edif. J, Piso 0, Espaço FÁBRICA XL

VER
5 ● ENIGMA | Exposição - Inês Dias | Uma autodidacta, que luta contra o tempo para fazer aquilo de que mais ama, pintar e
desenhar. Os seus trabalhos são quase todos muito intensos, fazem transparecer quase todo o seu mundo interior, numa multidão
de traços finos, que compõem um todo, e que transbordam sentimentos. | Edif. I, Piso 3
6 ● Ninguém em Casa | Fotografia - Raul Reis | Ninguém em Casa é mais um dos capítulos da trilogia fotográfica - A Cidade
Está Deserta - que se apresenta como colectora de fragmentos de uma realidade presente nas cidades com histórias e estórias para
contar. | Edif. I, Piso 2
7 ● Corações de Pedra | Sessão Especial do Filme CORAÇÕES DE PEDRA com a presença do realizador Guðmundur Arnar
Guðmundsson! | 21H00 > 23H30 - Edif. I, Piso 1
8● Intermúndio a Preto e Branco | Pinturas expressivas de objetos mundanos através da abstração e detalhes da aguarela
preta, cortando o excesso de cor, para que as pinturas causem impacto emocional. | Edif. I, Piso 3
9 ● ilimite cósmico | Team Box | O studioteambox recebe Ilimite Cósmico, uma exposição acompanhada de atividades que
oferece aos visitantes uma visão holística da vida. | 15H00 > 19h00 - Edif. G, Piso 0, 0.06A
10 ● 5x5x5 THE ORIGIN OF SPACES | Coworklisboa | Debate, integrado no âmbito da disseminação da toolbox do projecto
Erasmus+ The Origin of Spaces que reúne 5 instituições de outras tantas cidades europeias. | 17H00 > 18h00 - Edif. I, Piso 4, 4.01
11 ● Mi(r)kado de Arte | Ler Devagar | O Atelier Contencioso organiza um Mi(r)kado de Arte em parceria com a Ler Devagar.
Venham conhecer o Atelier - Edifício I, Espaço 4.04 - e a obra de Ana Velez, Joana Gomes, Maria Sassetti e Xana Sousa, conversar
com as artistas, comprar obras de arte e, quem sabe, ganhar um múltiplo! | 19H00 > 02h00 - Edif. G, Piso 0, 0.03
12 ● BRAVIO | Balneário | Exposição fotográfica de Paulo Alegria. Há um esforço tremendo da nossa sociedade em afastar o bravio
dos meios onde intervimos, uma tentativa permanente de controlar a natureza e organizar os espaços “naturais” dentro de “normas”
ou de planeamentos mais ou menos urbanos. | 19H00 > 00H00 - Edif. I, Piso 3, 3.21
13 ● SEA DRAWINGS | Balneário | Exposição fotográfica de Pedro dos Reis. “Sea Drawings” é um reviver de um tempo passado.
Quando os dias eram maiores e a vida estava cheia de detalhes. | 19H00 > 00H00 - Edif. I, Piso 3, 3.21
14 ● APATRIDE | Team Box | A short movie by Mathieu Seybald & Ambre Perez “Observe the sea, At the surface, you, And down
in the blue, you will see thousands of faces; Who are they? ... Who are we?” APATRIDE is a choreographed short movie on those
stateless persons, unrooted, lost in forced transit. Through images, music and dance “Apatride” invites you to think about them, us,
as human beings. Who are they? And who are we? Coming from nowhere, going nowhere like anonymous shadows and figures... It
could be you, me. It is us. | 21H00 - Edif. G, Piso 0, 0.06A
29 ● Carvão de Aço | Ler Devagar | Carvão de Aço é o regresso em forma de livro do fotojornalista do PÚBLICO Adriano Miranda
às minas do Pejão, um trabalho que começou há um quarto de século, no fundo dos túneis. | 21H00 - Edif. G, Piso 0, 0.03
15 ● Stand-up comedy Love | Be...! | Stand up comedy Love com Paulo Ferreira e David Cristina. Preço dos bilhetes 7,5€ (parte
reverte para a associação HELPO). | 22H00 - Edif. L, Piso 0, 0.06

FAZER

17 ● Workshop de Origami | Tsuri | Workshop de origami e instalação colectiva dia 19 de maio às 16h! Aprende a fazer um
Tsuru - pássaro de origami em papel. Decora-o, podes pintá-lo com cores ou palavras. Deixa-o voar... | 16H00 - Edif. I, Piso 1, 1.01D
18 ● TRICOTHON | Coworklisboa | TRICOTHON é um evento que consiste em homens a tricotar para ajudar mulheres em
situação de fragilidade. As peças tricotadas são entregues à Ajuda de Berço (Alcântara). Com a coordenação da Knitted by Macho
Men (Frederico Cardoso), os homens – saibam ou não tricotar – podem juntar-se ao grupo a partir das 11h do dia 19 de Maio. Uma
pequena formação é ministrada a quem vem aprender a tricotar. As peças serão entregues à Ajuda de Berço, em Alcântara. | 17H00 Edif. I, Piso 4, 4.01
19 ● HIT FUNCIONAL | Fit on Lab | Aula Hit Funcional (outdoor). | 18H00 - Edif. K, Piso 0, 0.03
20 ● JUMP | Fit on Lab | Aula Hit Funcional (outdoor). | 18H00 - Edif. K, Piso 0, 0.03
21 ● BEAUTYTALKSORGANII | Organii | A ORGANII fará na loja de cosmética uma “Talk” com Cátia Curica sobre “Como preparar a
pele para o verão”. | 19H00 - Edif. K, Piso 0, 0.02
22 ● YOGA | Fit on Lab | Aula Yoga Demonstração (indoor). | 19H00 - Edif. K, Piso 0, 0.03
23 ● BOOTCAMP | Fit on Lab | Aula Bootcamp (outdoor). | 19H30 - Edif. K, Piso 0, 0.03
24 ● ZUMBA | Fit on Lab | Aula Zumba Pais e Filhos (outdoor). | 20H00 - Edif. K, Piso 0, 0.03
25 ● TRX | Fit on Lab | Aula Trx (indoor). | 21H00 - Edif. K Piso 0, 0.03
26 ● BUMBUM BRASIL | Fit on Lab | AulaBumbum Brasil (indoor). | 21H00 - Edif. K ,Piso 0, 0.03

DESCOBRIR

27 ● II Factory Fashion Day | Golden Embrace | A GOLDEN EMBRACE vai obviamente participar no #OpenDayLxFactory, e
nem tu nem os teus amigos vão querer perder o grande DESFILE DE MODA que vamos ter. | 18H00 - Rua/Jardim
28 ● Jardim Rural | Lx Rural | O OPEN DAY na LXFactory é também OPEN DAY no LX Rural! Dia 19 de maio, visite-nos vamos
ter petiscos, boa música entre outras surpresas ! :) | 18H00 > 04H00 - Rua/Jardim
30 ● LX ESCAPE | Edif. I, Piso 1, 1.26
31 ● VOUCHER BOA SAFRA | Organii | É a nossa estreia no #LXOPENDAY! Durante os dois dias, 19 e 20, vamos oferecer
consultas de Decoração de Interiores na loja. O que é que precisa fazer? Venha à Boa Safra e traga uma planta com medidas (pode
ser um desenho muito básico!) e fotografias do espaço, depois, pergunte o que quiser! As designers analisam e respondem a tudo,
aconselham e propõem soluções. As encomendas feitas nestes dias terão 10% de desconto! Cá vos esperamos! | 11H00 > 00H00 Edif. K, Piso 0, 0.02
32 ● STONE LIFE STYLE | No Open day, vamos estar de portas abertas num período mais alargado. | 11H00 > 00H00 - Edif. J,
Piso 0, 0.05
33 ● TREND HUNTERS CLOSET | The Trend Hunter’s Closet vai estar com promoções: Calçado 10€ a 20€, Calças de ganga 40€,
Roupa com descontos de 50% a 70% | 11H00 > 23H00 - Edif. G, Piso 0, 0.07A
34 ● MORE THAN WINES | Loja aberta em horário prolongado. | 11H00 > 00H00 - Edif. G, Piso 0, 0.09
35 ● NAE - Fashion with Compassion | Nae Shoes | Loja aberta em horário prolongado. | 11H00 > 00H00 - Edif. I, Piso 1,
1.02
36 ● Local’s Market | Lx Market | Para este OPEN DAY #18, juntamos no mesmo perímetro uma seleção de bancas
com soluções ecológicas e amigas do ambiente, desde decoração e utilitários para o dia a dia, as melhores marcas em 2ª mão,
artesanato, bijuteria, curiosidades/velharias, algumas peças de arte e muito mais. Não percam também a DJ booth unlogical com
performances de DJs locais e nacionais a animar a festa em plena rua. Diversidade, sustentabilidade, as melhores compras e muita
música! #LXOPENDAY18 #ECOMarket #LxMarket #unlogical #lifestyle #eco #upcycle #REuse | 16H00 > 00H00 - Rua
37 ● QUICK CHAIR MASSAGE | SORTEIO DE 5 QUICK CHAIR MASSAGE - A massagem rápida especialmente criada para os
cidadãos da grande cidade, que tem pouco tempo, vida sedentária e stressada, que tira só 10-20 min do seu dia em troca de muitos
benefícios para o seu corpo. | 17H00 > 23H00 - Rua, TOCA DO AÇAI
39 ● Sorteio Bairro Arte | Bairro Arte | Vamos fazer um sorteio entre todos os clientes do dia 19 de Maio. O prémio será
uma Berlin Boom box. | 18H00 > 00H00 - Edif. I, Piso 0, 0.01A
40 ● THE THERAPIST | Venha visitar-nos este Open Day, vamos estar abertos até à meia noite com massagens, lançamento
de uma sangria de kombucha e ice cofee de côco, e ainda das 18h às 00h, vamos explicar cada uma das nossa vertentes (ayurveda,
medicina chinesa, Terapia Quântica, biblioterapia, escola e naturopatia). | 18H00 > 00H00 - Edif K. Piso 0, 0.01
41 ● BALNEÁRIO STORE | Balneário | Loja que reúne ilustradores e jovens designers, a BALNEÁRIO STORE oferece uma
excelente selecção de criações. | 19H00 > 00H00 - Edif. I, Piso 3, 3.21
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