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Verão tem óperas do Met nos cinemas

Estreia programa “Classicamente” na MEC FM
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No circuito de música clássica do Rio, os verões costumam ser parecidos. As orquestras e os principais
organizadores de concerto estão em férias, a programação escasseia. Por isso, dada a oferta diminuta de
eventos, a revista AGENDA VIVAMÚSICA! sai na forma
de um único número contendo os meses de janeiro
e fevereiro. O primeiro bimestre é de recesso e/ou de
preparação para a temporada que sói abrir em março
e ganhar velocidade mesmo a partir de abril. Há muitos anos, minha equipe e eu aproveitamos o hiato da
revista mensal e a calmaria clássica carioca para nos
dedicarmos ao preparo de mais uma edição do ANUÁRIO VIVAMÚSICA!, com seus milhares de dados profissionais de contatos do meio musical brasileiro e o dossiê temático sobre algum aspecto relevante do setor
– em 2011, nosso tema é o aquecimento da atividade
orquestral no país –, para lançar o livro em maio. Mas
este ano, o verão ganhou um elemento novo: produzir
o bloco de carnaval Feitiço do Villa, com repertório de
obras famosas da música de concerto, que já mobiliza muita gente e vai sair pela primeira vez nas ruas do
Rio em 5 de março, Dia Nacional da Música Clássica
(leia mais na página 5). E pensar que o Feitiço nasceu
de uma simples conversa de bar no nem tão distante
assim, mês de agosto... Um verão enfeitiçado, eis algo
diferente no circuito clássico carioca.
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Agenda VivaMúsica! informa

Beto Figueiroa

notas

Classicamente

CLÁSSICOSNO
RÁDIO PARA
A JUVENTUDE

Estreia em 15 de janeiro a Série “Classicamente”, de programas de rádio para
jovens, produzida pelo Instituto
VivaMúsica!, com apresentação do
pianista pernambucano Vitor Araújo. A
série foi um dos vencedores do Prêmio
Roquette-Pinto da Associação das Rádios Públicas do Brasil (Arpub), com
patrocínio da Petrobras. A transmissão
no Rio de Janeiro será na MEC FM (98,9
Mhz). Os 12 programas de meia hora serão transmitidos sempre aos sábados à
tarde, às 15h, de janeiro até abril. Ideia,
roteiro e seleção musical são de Heloisa
Fischer, editora desta AGENDA. A cada
semana, será abordado um tema referente à juventude, com base nos aspectos da vida dos compositores, e são apresentadas obras famosas do repertório. “A
música clássica tem mesmo algo a nos
acrescentar em assuntos pessoais?”, pergunta Vitor, de 21 anos, logo no primeiro

Carnaval 2011

Surpresa

Quando esta AGENDA entrava em gráfica, no final de dezembro, os organizadores do bloco de carnaval Feitiço
do Villa planejavam o lançamento oficial do samba e da camiseta no dia 5 de
fevereiro – havia também a previsão
de um ensaio aberto em 26 de fevereiro (locais e horários a confirmar). O
bloco vai sair pela primeira vez às 11h
do dia 5 de março, sábado de Carnaval e Dia Nacional da Música Clássica,
nascimento de Heitor Villa-Lobos. Por
se tratar de um bloco que só toca músicas famosas do repertório de concertos, foi escolhido um local simbólico do circuito clássico da cidade: o curto trajeto entre a Escola de Música da
UFRJ e a Sala Cecília Meireles, na Lapa.
O samba “Feitiço do Villa, encantando
de alegria o Carnaval”, de Edu Krieger
–em parceria com seu pai, o compositor clássico Edino Krieger –, mistura
instrumentos sinfônicos com cavaquinho e percussão, além de ter um cantor lírico e um puxador de samba. Se
você tem interesse em sair no Feitiço
do Villa no dia 5 de março ou participar
das festas que o bloco promoverá em
fevereiro, entre em contato conosco
pelo e-mail bloco@vivamusica.com.
br. O Feitiço tem um blog em http://
feiticodovilla.blogspot.com, além
de conta no Twitter (@feiticodovilla)
e página no Facebook. A diretoria reúne os músicos Carlos Prazeres, Edu
Krieger, Marcelo Caldi e Roberto Rutigliano, além de Luiz Alfredo Moraes,
diretor de VIVAMÚSICA!.

Amantes e profissionais da música foram pegos de surpresa com a
notícia do fechamento da Modern
Sound, em Copacabana. Há mais de
quarenta anos no mercado, sempre
foi um ponto-chave na divulgação
da música clássica no Rio de Janeiro
e funcionou até 31 de dezembro. A
tradicional loja de CDs e DVDs abrigava o bistrô Allegro, palco que ganhava cada vez mais importância
no circuito musical da cidade, além
de promover palestras e eventos. A
Série “Desafios Musicais’, de Saulo
Chermont, que lá acontecia, passará a ocupar o Centro Cultural Justiça Federal (CCJF).

O FIM DA
BLOCO FEITIÇO
DO VILLA ENSAIANDO MODERN SOUND

Vitor Araújo, pianista
pernambucano, apresenta a
Série “Classicamente”: no ar
de janeiro a abril, pela MEC FM.

programa da série, dedicado ao tema “Escolhas & encruzilhadas”. “Vamos mostrar
momentos em que os compositores se
confrontaram com questões ligadas à
sexualidade, conflito em família, vida na
noite, insegurança”, diz ele. No segundo
programa, cujo tema é “Lidando com as
diferenças”, Vitor Araújo reitera: “Esses
grandes gênios da humanidade tinham
suas fragilidades, inseguranças e incertezas, como eu e você também temos”.
As vinhetas do programa foram gravadas
por outra artista jovem, a cantora e atriz
carioca Letícia Novaes, da banda pop Letuce. A trilha de abertura e encerramento
da série é um trecho da música“Aiamguabê”, do compositor gaúcho Dimitri Cervo.
Além da MEC FM no Rio, outras emissoras filiadas à Arpub espalhadas pelo
país transmitirão a série “Classicamente”.
Datas e horários ainda não foram divulgados. Em breve, o site da entidade deve
disponibilizar todos os programas vencedores do Prêmio Roquette-Pinto.

Parabéns

DEZ ANOS
DA AV-RIO

A Associação de Violão do Rio (AV-Rio) celebra em janeiro seus dez
anos de atividades. Nesse período,
organizou mais de trezentos eventos, entre concertos, palestras e ensaios abertos, além de ter realizado
nove concursos e lançado três CDs
coletivos. Também mantém um projeto social de ensino gratuito de violão em comunidades carentes da cidade. Um dos eventos interessantes
organizados pela AV-Rio é aquele em
que qualquer pessoa pode trazer seu
violão e tocar. A entidade está em período de recesso e volta a apresentar
recitais em março.

Agenda VivaMúsica! recomenda

destaques do mês
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Soprano Susan Graham e
barítono Plácido Domingo na
ópera “Ifigênia em Táuris”, de
Gluck: do Met de Nova York para
um cinema perto de você.

divulgação
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Leo Gandelman toca Villa-Lobos f

Dia 22 de fevereiro, às 19h30,
no Teatro do Sesi. Leo Gandelman, saxofone. Maria Teresa Madeira, piano. R$ 10. Há meia-entrada para estudantes e idosos.

Em fevereiro, o saxofonista Leo Gandelman faz única apresentação no
Teatro do Sesi (dia 22) para lançar seu novo CD, não à toa chamado “Origens”. Filho do saudoso maestro e advogado Henrique e da professora
de piano Salomea, ele sempre conviveu proximamente com a música
clássica. No espetáculo e no disco, Leo interpreta obras de Villa-Lobos,
Radamés Gnattali, Ernesto Nazareth e Chiquinha Gonzaga. A pianista

DIVULGAÇÃO

Maria Teresa Madeira acompanha o músico no palco e no estúdio.

Met refresca verão do Rio
f

Dia 8 de janeiro, às 16h, ópera “A garota do Oeste”, de Puccini. Dia 26 de fevereiro, às 15h, ópera “Ifigênia em Táuris”, de
Gluck. Montagens do Metropolitan Opera House de Nova York. Ambas no Cinema Leblon, Cinemark Plaza Shopping Niterói,
Cinemark Downtown, Cinemark Botafogo e Kinoplex Fashion Mall. R$ 50. Há meia-entrada para estudantes e idosos.

Leo Gandelman
e Maria Teresa
Madeira: músico
lança CD que
celebra seu
envolvimento
familiar com a
música clássica.

Ainda que meteorologistas prevejam um verão marcado pelo fenômeno La Niña, com passagens de frentes frias, a estação mais
quente do ano tem tudo para ser mesmo... quente! Uma excelente
opção para quem gosta de ópera pode ser passar bons momentos
musicais no fresquinho de uma sala de cinema, assistindo a montagens líricas com a qualidade do Metropolitan de Nova York. Se o
meio clássico carioca tira férias em janeiro e fevereiro, reduzindo a
oferta de programação ao vivo na cidade, o mesmo não ocorre no
hemisfério norte: o início do ano é época de alta temporada musical. O circuito cinematográfico carioca integra a rede de cidades
brasileiras que transmitem a temporada do Met nas telonas, algumas vezes ao vivo. Em janeiro (dia 8), está programada a exibição de
“A garota do Oeste”, de Puccini. No elenco, a soprano Deborah Voigt,
o barítono Lucio Gallo, o tenor Marcello Giordani, com direção cênica de Giancarlo del Monaco. Em fevereiro (dia 26), a dupla que es-

Duo Assad em série do CCBB f

Dia 4 de janeiro, às 12h30 e às
19h, Duo Assad de Violões. Dia 15 de fevereiro, nos mesmos horários, Duo Santoro de Violoncelo. Ambos no Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB)/ Teatro 2. R$ 6. Há meia-entrada para estudantes e idosos.

Em janeiro e fevereiro, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe a
Série “Reflexos”, com artistas clássicos e populares. Os irmãos violonistas Sérgio e Odair Assad apresentam-se em janeiro (dia 4), enquanto os gêmeos violoncelistas Paulo e Ricardo Santoro tocam em
fevereiro (dia 15). Também participam do projeto os duos Gisbranco,
Ferraguti/Kramer e Silva executando só repertório popular.

Plácido Domingo, está à frente do elenco de “Ifigênia em Táuris”, de

A tradição do Música no Museu f Vários dias, horários e locais.

Gluck. Quando entrávamos em gráfica, havia ainda a possibilidade

Única série a manter suas atividades no verão, o “Música no Museu”

de uma transmissão de “Nixon na China”, ópera de John Adams, mas

mais uma vez oferece espetáculos em janeiro e fevereiro. Destaque

não estava confirmado se ao vivo ou com exibição alguns dias de-

para o recital com Paulo Pedrassoli, Karla Bach e João Carlos Assis

pois. Confira no site vivamusica.com.br as informações atualizadas.

Brasil (14 de janeiro, no Centro Cultural Justiça Federal).

tampa a capa desta AGENDA, a soprano Susan Graham e o barítono

Consulte a programação dia a dia. Grátis.
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As informações aqui divulgadas são de responsabilidade dos organizadores. É recomendável confirmar, antes de sair de casa.

sábado
8
f

Ficha técnica: Deborah Voigt (Minnie),
s oprano. Lucio Gallo (Jack Rance), barítono.
Marcello Giordani (Dick Johnson), tenor.
The Metropolitan Opera House Orchestra.
Nicola Luisotti, regente. Giancarlo del
Monaco, diretor  Cinema Leblon, Cinemark Plaza
Shopping Niterói, Cinemark Downtown, Cinemark
Botafogo e Kinoplex Fashion Mall, 16h # Projeto
“The Metropolitan Opera Live in HD” e Exibição
em cinemas da ópera “A garota do Oeste”, de
Puccini, ao vivo, direto do Metropolitan Opera
House de Nova York $ R$ 50. Há meia‑entrada
para estudantes e idosos.

12 quarta

Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h

Janeiro

4 terça

e Sessão de DVD comentada “O violino através
dos grandes mestres”, com obras de Prokofiev,
Elgar, Sibelius e Debussy $ R$ 50 (aula avulsa) e
R$ 135 (pacote com as três últimas aulas oferecidas
no mês).

14

sexta
(Sérgio Assad e Odair Assad,
fvDuoiolões.)Assad Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB)/ fPaulo Pedrassoli, violão. João Carlos de
Assis Brasil, piano. Karla Bach, percussão
Teatro 2, 12h30 e 19h # Série “Reflexos” e Piazzolla:


Bandoneon. B. Verdery: What he said. Joaquín
Rodrigo: Tonadilla. Ernesto Nazareth: Eponina e
Batuque. Tom Jobim: Amparo e Quebra pedra. E
outros compositores. $ R$ 6. Há meia-entrada para
estudantes e idosos.

5 quarta

Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h

e Sessão de DVD comentada “Pianistas orientais
encantam o mundo”, com obras de Liszt, Chopin,
Prokofiev, Schumann e Beethoven $ R$ 50 (aula
avulsa) e R$ 180 (pacote com as quatro aulas
oferecidas no mês).

 Centro Cultural Justiça Federal (CCJF)/Teatro,
15h # Série “Música no Museu” e Villa-Lobos: Ária
das “Bachianas brasileiras N. 5” e Distribuição de
flores. Chiquinha Gonzaga: Polca, Lua branca e
Gaúcho (Corta-jaca). Ernesto Nazareth: Introdução
de “Brejeiro”, Faceira e Apanhei-te cavaquinho.
Villa-Lobos: Prelúdio N. 2 e Estudo N. 10. João
Carlos de Assis Brasil: Suíte brasileira. E outros
compositores $ Grátis



19 quarta

Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h

e Sessão de DVD comentada “Pianistas orientais
encantam o mundo”, com obras de Liszt, Chopin,
Prokofiev, Schumann e Beethoven $ R$ 50 (aula
avulsa) e R$ 90 (pacote com as duas últimas aulas
oferecidas no mês).

10

Agenda VivaMúsica! janeiro/fevereiro

As informações aqui divulgadas são de responsabilidade dos organizadores. É recomendável confirmar, antes de sair de casa.
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VivaMúsica!
no rádio
Ouça os comentários e reflexões da
jornalista Heloisa Fischer.
• CBN (92,5 FM, 860 AM e cbn.com.br)
Terças e quintas, 16h10
• MEC (98,9 FM e radiomec.com.br)
Segunda à sexta, 13h

21 sexta

Z Fernanda Maria Cruz, piano  Centro Cultural

Justiça Federal (CCJF)/Teatro, 15h # Série “Música
no Museu” e Chiquinha Gonzaga: Valsa brilhante
e Gaúcho (Corta‑jaca). Ernesto Nazareth:
Confidências e Coração que sente. Lorenzo
Fernândez: Valsa suburbana. Francisco Mignone:
Valsa de esquina e Tango. Villa-Lobos: A condessa e
Passa, passa gavião (das “Cirandas”) e Impressões
seresteiras (do “Ciclo brasileiro”) $ Grátis
Z Marília Zangrandi, soprano. Thiago Debossan,
piano  Museu do Exército – Forte de Copacabana/
Auditório Santa Bárbara, 19h # Série “Sarau no Forte
de Copacabana” e Vivaldi. Chopin. Mozart. Strauss.
Cilea. E outros compositores $ Grátis (distribuição
de senhas, uma hora antes do início do espetáculo).

23 domingo

Z Marina Considera, soprano. Eliara Puggina, piano

 Museu de Arte Moderna (MAM), 11h30 # Série
“Música no Museu” e Brahms: Zigeunerlieder.
Villa‑Lobos: Se essa rua fosse minha e Melodia
sentimental (do balé “A floresta do Amazonas”).
Mozart: In qualieccessi, o Numi... Mi tradi quell’alma
ingrata (da ópera “Don Giovanni”). Puccini: Vissi d’arte
(da ópera “Tosca”). Verdi: D’amor sull’ali rosee (da
ópera “Il trovatore”). E outros compositores $ Grátis



26 quarta

Z Domitila Ballesteros, órgão  Centro Cultural Banco

do Brasil (CCBB)/Teatro 2, 12h30 # Série “Música de
Órgão no CCBB” – Concerto didático “Os sons
do órgão” e Böhm: Vater unser im Himmelreich.
Scheidemann: Canção em Fá e Alleluja, laudem
dicite Deo nostro. Boellmann: Suite gothique. Bach:
Nun komm der Heiden Heiland e Tocata e fuga
dórica. Sweelinck: Malle sijmen $ Grátis
Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h
e Sessão de DVD comentada “O violino através dos
grandes mestres”, com obras de Prokofiev, Bartók,
Berg e Ravel $ R$ 50 (aula avulsa).
Z Matteo Imbruno, órgão  Centro Cultural Banco
do Brasil (CCBB)/Teatro 2, 18h # Série “Música
de Órgão no CCBB” e Gherardeschi: Sonata per
organo a guisa di banda militare che suona una
marcia. Anônimo: Diferencias sobre la gayta.
Pablo Bruna: Tiento de medio registro de mano
derecha de primo tono. Jan Pieterszoon Sweelinck:
Echo fantasia em Ré, Variations on Est-ce mars.
Domenico Zipoli: Pastorale, Offertorio em Dó,
Elevazione em Fá. E outros compositores $ Grátis

27 quinta

Z Cedmon Alves, violão  Real Gabinete Português

de Leitura, 12h30 # Série “Música no Museu”
e Americo Jacomino “Canhoto”: Abismo de rosas.
Dilermando Reis: Se ela perguntar. Villa-Lobos:
Mazurka-choro, Schottish-choro e Gavota-choro
(da “Suíte popular brasileira”). Bach: Prelúdio BWV
1007 e Courante BWV 996. Cedmon Alves: Dayse e
Na praça. E outros compositores $ Grátis

29 sábado

Z Duo Lachrimae (Gisele Diniz, soprano. Jorge

Santos, violão.)  Parque das Ruínas, 11h30
# Série “Música no Museu” e José Maurício Nunes
Garcia: Beijo a mão que me condena. Carlos
Gomes: Suspiro d’alma. Inácio Cândido: Cruel
saudade consumidora. Anônimo: Acaso são estes
e Último adeus de amor. Villa-Lobos: Evocação.
E outros compositores $ Grátis

30 domingo

Z Fani Lowenkron, piano  Museu de Arte Moderna

(MAM), 11h30 # Série “Música no Museu”
e Henrique Osvald: Il neige. Chopin: Berceuse,
Op. 57; Fantasia improviso, Op. 66; Barcarolle,
Op. 60 e Quatro baladas, Op. 23, Op. 38, Op. 47 e
Op. 52 $ Grátis

Fevereiro

2 quarta

Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h

e Sessão de DVD comentada “Pianistas orientais
encantam o mundo”, com obras de Liszt, Chopin,
Prokofiev, Schumann e Beethoven $ R$ 50 (aula
avulsa) e R$ 180 (pacote com as quatro aulas
oferecidas no mês).

4 sexta

Z Gabriel Lucena, violão  Real Gabinete Português de

Leitura, 12h30 # Série “Música no Museu” e Bach:
Sonata N. 1 para violino em sol menor N. 1. Villa‑Lobos:
Prelúdio N. 5 e Estudo N. 11. Rodrigo Marconi:
Bretchianas. Frank Martin: Quatro peças breves.
Guerra-Peixe: Prelúdios N. 3, N. 4 e N. 5 $ Grátis
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As informações aqui divulgadas são de responsabilidade dos organizadores. É recomendável confirmar, antes de sair de casa.
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16

17

Agenda VivaMúsica! janeiro/fevereiro

As informações aqui divulgadas são de responsabilidade dos organizadores. É recomendável confirmar, antes de sair de casa.

8 terça

Z Edison Monteiro, violino. Anderson Alves, piano

 Museu da República, 12h30 # Série “Música no
Museu” e Edmundo Villani-Côrtes: Luz. Anderson
Alves: Fantasia para violino e piano. Edmundo
Villani-Côrtes: Papagaio azul. Carlos de Almeida:
As quatro serestas para violino e piano. Anderson
Alves: Pequeno divertimento em ré menor para
piano solo. E outros compositores $ Grátis



9 quarta

Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h

e Sessão de DVD comentada “O violino através
dos grandes mestres”, com obras de Bach, Vivaldi,
Mozart, Paganini, Dvorák, Sarasate, Massenet e
Gershwin $ R$ 50 (aula avulsa) e R$ 135 (pacote
com as três últimas aulas oferecidas no mês).

15 terça

Santoro (Ricardo Santoro e Paulo Santoro,
fDuo
violoncelos.)  Centro Cultural Banco do Brasil


(CCBB)/Teatro 2, 12h30 e 19h # Série “Reflexos”
e Couperin: Concerto. Rossini: Duetto. Mozart: Árias
das óperas “As bodas de Fígaro” e “A flauta mágica”.
Brahms: Dança húngara N. 5. Francisco Mignone:
Modinha. E outros compositores. $ R$ 6.
Há meia‑entrada para estudantes e idosos.
Z Jorge Santos, violão  Museu Militar Conde de
Linhares, 12h30 # Série “Música no Museu” e Luis de
Narváez: Canción del imperador. Sor: Introdução,
tema e variações Op. 9. Villa-Lobos: Estudo e
prelúdio. Bach: Prelúdio BWV 997. Hans W. Henze:
Drei tentos. E outros compositores $ Grátis

16 quarta

Z Boris Marques, piano  Centro Cultural Banco do

Brasil (CCBB)/Teatro 2, 12h30 # Série “Música no
Museu” e Domenico Scarlatti: Sonata em Lá maior
K.322 e Sonata em ré menor. Brahms: Intermezzo
em Lá maior, Op.118, N. 2. Ernesto Nazareth:
Odeon e Brejeiro. Granados: Quejas el maya y el
ruiseñor. Rachmaninov: Prelúdio em sol sustenido
menor Op. 32 N. 12 e Estudo tableaux em mi bemol
menor. E outros compositores $ Grátis
Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h
e Sessão de DVD comentada “História da
Filarmônica de Berlim”, com obras de Brahms,
Elgar, Wagner e outros compositores $ R$ 50 (aula
avulsa) e R$ 90 (pacote com as duas últimas aulas
oferecidas no mês).

17 quinta

Z Cedmon Alves, violão  Centro Cultural Justiça Federal

(CCJF)/Sala de sessões, 18h # Série “Música no
Museu” e Américo Jacomino “Canhoto”: Abismo de
rosas. Dilermando Reis: Se ela perguntar. Villa‑Lobos:
Mazurka-choro, Schottish-choro e Gavota-choro (da
“Suíte popular brasileira”). Bach: Prelúdio BWV 1007 e
Courante BWV 996. Cedmon Alves: Dayse e Na praça.
E outros compositores $ Grátis

18 sexta

Z Itajara Dias e Vinicius Dias, pianos  Centro

Cultural Justiça Federal (CCJF)/Teatro, 15h # Série
“Música no Museu” e Debussy: Children’s
corner. Beethoven: Sonata Op. 13, em dó menor
“Patética”. Ravel: Pavane. Rimsky-Korsakov:
O voo do besouro. Liszt: O baile dos gnomos
“Gnomenreigen”. E outros compositores $ Grátis

20 domingo

Z Mônica Kudiess, piano  Museu de Arte Moderna

(MAM), 11h30 # Série “Música no Museu” e Liszt:
Consolação N. 3. Chopin: Balada N. 1 Op. 23 em
sol menor; Estudo Op. 25 N. 1 em Lá bemol maior;
Estudo Op. 10 N. 3 em Mi maior “Tristesse”; Valsa
Op. post. 69 N. 2 em si menor; Valsa Op. post. 70
N. 1 em Sol bemol maior; Noturno Op. 37 N. 1 em
sol menor; Noturno Op. post. em dó sustenido
menor e Scherzo N. 3 Op. 39 em Dó sustenido
maior $ Grátis

22 terça

Z Stael Malamut e Verônica Marques, flautas

 Museu do Exército/Forte de Copacabana, 18h
# Série “Música no Museu” e Chiquinha Gonzaga:
Valsa brilhante e Gaúcho (Corta-jaca). Ernesto
Nazareth: Confidências e Coração que sente.
Lorenzo Fernândez: Valsa suburbana. Francisco
Mignone: Valsa de esquina e Tango. Villa-Lobos:
A condessa e Passa, passa gavião (das “Cirandas”)
e Impressões seresteiras (do “Ciclo brasileiro”)
$ Grátis
Leo Gandelman, saxofone. Maria Teresa
Madeira, piano  Teatro do Sesi, 19h30 # e VillaLobos: Fantasia para sax soprano, Veleiros, Cair da
tarde, Canção de amor e Melodia sentimental (do
balé “A floresta do Amazonas”). Radamés Gnattali:
Brasiliana N. 7. Ernesto Nazareth: Brejeiro.
Chiquinha Gonzaga: Gaúcho (Corta-jaca) $ R$ 10.
Há meia-entrada para estudantes e idosos.


f

23 quarta

Z Domitila Ballesteros, órgão  Centro Cultural

Banco do Brasil (CCBB)/Teatro 2, 12h30 # Série
“Música de Órgão no CCBB” – Concerto didático
“Música francesa para órgão” e Gigout: Grand
choeur dialogué, In paradisum e Fiat lux.
Lemmens: Fanfarre e Creator alma siderum.
Lefebure-Wely: Sortie e Bolero $ Grátis
Z Marcel Gottlieb, comentários  Musicativa, 16h
e Sessão de DVD comentada “O violoncelo
através dos grandes mestres”, com obras de
Dvorák, Tchaikovsky, Bruch, Saint-Saëns e outros
compositores $ R$ 50 (aula avulsa)
Z Kelly Davis, violino. Domitila Ballesteros, órgão
 Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)/Teatro 2, 18h
# Série “Música de Órgão no CCBB” e Bach. Franck. E
outros compositores $ Grátis

26 sábado

técnica: Susan Graham (Iphigénie),
fsFicha
oprano. Plácido Domingo (Orest), barítono.

P aul Groves (Pylade), tenor. Gordon Hawkins
(Thoas), baixo. The Metropolitan Opera House
Orchestra. Patrick Summers, regente. Stephen
Wadsworth, diretor  Cinema Leblon, Cinemark
Plaza Shopping Niterói, Cinemark Downtown,
Cinemark Botafogo e Kinoplex Fashion Mall, 15h
# Projeto “The Metropolitan Opera Live in HD”
e Exibição em cinemas da ópera “Ifigênia em
Táuris”, de Gluck. Montagem do Metropolitan
Opera House de Nova York $ R$ 50. Há meiaentrada para estudantes e idosos.
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As informações aqui divulgadas são de responsabilidade dos organizadores. É recomendável confirmar, antes de sair de casa.
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espaços musicais endereços
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB),
R. Primeiro de Março, 66 – Centro. Tel.: (21) 3808-2020.
Centro Cultural Justiça Federal (CCJF), Av. Rio
Branco, 241 – Centro. Tel.: (21) 3261-2550/2587.
Cinema Leblon, Av. Ataulfo de Paiva, 391-A – Leblon.
Tel.: (21) 2461-2461.
Cinemark Botafogo, Praia de Botafogo, 400/Arco
800 – Botafogo. Tel.: (21) 2237-9481.
Cinemark Downtown, Av. das Américas, 500,
Bl. 17/2º piso – Barra da Tijuca. Tel.: (21) 2494-5004.
Cinemark Plaza Shopping Niterói, R. XV
de Novembro, 8/Loja 333 – Centro – Niterói.
Tel.: (21) 2722-3826.
Kinoplex Fashion Mall, Estrada da Gávea, 899/2º piso
– São Conrado. Tel: (21) 2461-2461.
Museu da República, Rua do Catete, 153 – Catete.
Tel.: (21) 3235-2650.

Museu de Arte Moderna (MAM), Av. Infante Dom
Henrique, 85 – Parque do Flamengo. Tel.: (21) 2240-4944.
Museu do Exército – Forte de Copacabana,
Pça. Coronel Eugênio Franco, 1 – Posto 6 –
Copacabana. Tel.: (21) 2287-3781/2521-1032.
Museu Militar Conde de Linhares,
Av. Pedro II, 383 – São Cristóvão. Tel.: (21) 2521-5584.
Musicativa, R. Venâncio Flores, 305/2º andar –
Leblon. Tel.: (21) 2267-4056/8741-0003.
Parque das Ruínas, R. Murtinho Nobre, 169 – Santa
Teresa. Tel.: (21) 2253-8645.
Real Gabinete Português de Leitura, R. Luís de
Camões, 30 – Centro. Tel.: (21) 2221-3138.
Teatro do Sesi, Av. Graça Aranha, 1 – Centro.
Tel.: (21) 2563-4163.
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