Eventos em Montreal durante sua Escola de Verão
Montreal é, sem dúvida, a capital dos festivais na América do Norte. Veja abaixo os eventos que você poderá participar
durante sua Escola de Verão de Francês para Negócios da HEC Montréal. Grande parte dessas atividades é gratuita.

- Música


Osheaga
Um festival de música e de arte em três partes: Osheaga Artes, Osheaga na cidade e Osheaga na ilha.
Site Web: www.osheaga.com



Festival internacional Cubaneando
Uma celebração da diversidade cultural de Montreal no ritmo da música cubana.
Site Web: http://cubaneandomontreal.com



Festival Haiti en folie
Evento ao ar livre dedicado ao cinema, à cultura, à música e à gastronomia haitiana.
Site Web: www.haitienfolie.com



Festival MEG Montreal
Entre os talentos locais e as descobertas internacionais, o MEG posiciona Montreal na cena musical emergente.
Site Web: www.megmontreal.com/fr/



Festiblues internacional de Montreal
Fiel ao bairro da Ahuntsic, no norte da metrópole, o evento apresenta uma série de artistas, nacionais e
internacionais, do blues.
Site Web: www.festiblues.com



Heavy Montréal
Três dias de música “pesada”.
Site Web: http://heavymontreal.com/fr/



Festival internacional de tango de Montreal
Concertos, espetáculos, noites dançantes ao ar livre e oficinas com profissionais da dança convidados.
Site Web: www.fitm.ca/#/fr



Zoofest
Espetáculos de humor, de música, de teatro, de circo e de dança centrados, principalmente, em descobertas.
Site Web: www.zoofest.com/fr
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- Humor


Festival Juste pour rire
Teatro e arte de rua acontecem durante o festival de humor mais importante do mundo.
Site Web: www.hahaha.com/fr/

- Gay | LGBT


Diversos/cidade
A festa gay de Montreal, com sete dias de atividades externas no coração da cidade.
Site Web: www.diverscite.org/fr/



Fierté Montréal
O evento compreende o dia da comunidade, o desfile da Fierté e outras surpresas no bairro gay (Village).
Site Web: www.fiertemontrealpride.com/

- Esporte


Coupe Rogers
Os melhores jogadores de tênis do mundo se encontram em um torneio do circuito profissional.
Site Web: www.rogerscup.com/index_fr.php

- Cinema


Festival internacional de filmes Fantasia
Centrado no fantástico, na ação e no terror, Fantasia apresenta obras originais de todos os gêneros.
Site Web: www.fantasiafestival.com

- Cultura do mundo


Festival da semana italiana de Montreal
Um encontro anual excitante: gastronomia, espetáculos, torneios e circuitos históricos da Petite Italie.
Site Web: http://semaineitalienne.ca/fr/



Festival Présence autochtone
Festival multidisciplinar com destaque para as culturas ameríndias e inuítes por meio de eventos artísticos.
Site Web: www.presenceautochtone.ca



Jogos escoceses de Montreal
Um festival de música, de dança e de provas atléticas escocesas.
Site Web: http://montrealhighlandgames.qc.ca/site/?lang=fr
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