
Rogério Skylab faz
show de canções
‘trash-líricas’

Geraldo Filme será
homenageado em
show de samba

A pianista campineira Júlia
Tygel lançará o CD
Entremeados amanhã, às
20h30, no Centro de
Convivência Cultural, em
Campinas. O repertório é
composto por 13 obras que
fundem a música popular
brasileira e o clássico, gênero
de sua formação. A artista
estudou nove anos na escola
Pró-Música, formou-se em
bacharel e mestre em música
na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e
atualmente é doutoranda em
música pela Universidade de
São Paulo (USP). Em agosto,
vai complementar seus estudos
em Nova York, nos Estados
Unidos, onde fará uma análise
musical do século 20. Aos 27
anos, a pianista delineia um
caminho delicado e expressivo
entre os universos da música
popular e erudita, em arranjos
elaborados para músicas de
Chico Buarque, Edu Lobo e
Tom Jobim para piano e
violoncelo. “Meu trabalho é
híbrido. Acredito que a divisão
de gêneros está caindo, porque
música é música. Tinha o mito

de que erudito é culto. Ambas
me inspiram mutualmente”,
diz. Além dessas, há
composições próprias, tocadas
ao lado da violoncelista Vana

Bock, que a acompanhará na
apresentação local. Vana
iniciou seus estudos de
violoncelo na infância, e
aperfeiçoou-se na Academia

Ferenc Liszt, na Hungria, como
bolsista da Fundação Vitae.
Desenvolve trabalho de música
de câmara e integra as
orquestras Jazz Sinfônica e
Orquestra Sinfônica da USP.
Para Júlia, a música
instrumental é um mercado em
formação que exige uma
audição atenta e não atinge o
grande público. “Não interessa
em que o grupo pense. A
música deveria ser uma
proposta estimulada por todos
no período de formação, nas
escolas. Assim, iria acontecer a
abertura pela diversidade, para
que as pessoas conheçam.
Muitas crianças não sabem
quem foi Tom Jobim.” O
trabalho da campineira
recebeu financiamento do
Fundo de Investimentos
Culturais (Ficc) da Prefeitura
de Campinas e teve produção
musical de Benjamim Taubkin.
O Centro de Convivência
Cultural fica na Praça
Imprensa Fluminense, s/nº,
Cambuí, fone 3232-4168. Os
ingressos custam R$ 12,00 e
R$ 6,00. (Marita Siqueira/Da
Agência Anhanguera)

Grupo de artistas
e educadores abre
mostra coletiva

Júlia Tygel lança CD no Convivência

O cantor e compositor carioca
Rogério Skylab, conhecido por
suas canções de teor lúgubre e
escatológico, faz show hoje, às
22h, dentro da programação do
evento Rock’N’Horror do
Sesc-Campinas (Rua Dom José I,
270, fone 3737-1500).
No repertório, que une o trash ao
lírico, canções que fundem, de
maneira peculiar, bossa nova,
heavy metal, seresta e punk rock.
Skylab tem uma discografia
formada por 12 álbuns de
estúdio, além de dois discos ao
vivo. Ele também é autor do livro
de sonetos Debaixo das Rodas de
um Automóvel (2006). Entrada:
R$ 4,00 (sócios), R$ 8,00 (meia) e
R$ 16,00 (inteira).

Boni e o grupo Saracura fazem
hoje e amanhã uma
homenagem musical ao
sambista Geraldo Filme. Ambas
as apresentações terão início às
20h30 e acontecerão no Teatro
do Centro de Convivência
Cultural (Praça Imprensa
Fluminense, s/nº, Cambuí,
3232-4168). Geraldo Filme foi
um dos mais importantes
nomes da cultura popular de
São Paulo. Ligado às escolas de
samba e ao samba rural,
compôs canções de rara beleza,
como A Morte de Chico Preto e
Silêncio no Bexiga. Os ingressos
custarão R$ 10,00 (inteira) e R$
5,00 (meia).

ERUDITO

SERENATA BRASILEIRA

O grupo Moleo Coletivo
inaugurou ontem a
Exposição Contexto
Específico, que poderá ser
vista até o dia 5 de agosto no
Museu da Imagem e do Som
de Campinas (Rua Regente
Feijó, 859, Centro,
3733-8800). O Moleo Coletivo
é formado por artistas e
educadores que se reuniram
em busca da construção de
espaços nos quais seja
possível viabilizar situações
de encontro, vivência e
experimentação. O trabalho
do grupo poderá ser visto de
terça à sexta, das 10h às 18h,
e ao sábado, das 10h às 16h.

ROCK’N’HORROR

TRIBUTO EXPOSIÇÃO

A Orquestra Sinfônica
Municipal de Campinas
apresenta hoje um concerto
especial dentro da série
Sinfônica Visita. A
apresentação acontece às
20h30, na Igreja Matriz São
Sebastião (Rua Padre Manoel
Guinaut, 74, Centro, Valinhos,
fone: 19 3871-8882), com
entrada franca. A regência
será feita pelo maestro
Parcival Módolo, e o
programa contará ainda com
a participação do coral do
Collegium Vocale Campinas.
As obras executadas serão
Missa da Glória (Giácomo
Puccini), Nimrod, Variações
Enigma (Edward Elgar) e o
grande destaque da noite, o
Intermezzo da Cavalleria
Rusticana (Pietro Mascagni).
A Cavalleria Rusticana é uma
ópera de ato único que Pietro
Mascagni estreou em 17 de
maio de 1890 no Teatro
Costanzi, em Roma. É dividida
em duas partes, separadas
pelo famoso intermezzo.
O Intermezzo da Cavalleria
Rusticana é bastante
conhecido do público em geral
por ter sido inúmeras vezes
utilizado em trilhas sonoras

de teatro, cinema e televisão.
No Brasil, o Intermezzo já foi
executado em novelas da TV
Globo e do SBT, como Terra
Nostra (1999) e Sangue do
Meu Sangue (1995). No
cinema, o tema aparece no
filme O Que É Isso,
Companheiro?, de Bruno
Barreto. Pietro Mascagni
nasceu em Livorno, em 1863,
e morreu em Roma, como
indigente, em 1945, depois de
ter servido, durante anos, ao
Partido Fascista, do ditador
Benito Mussolini.

roteiro
cultural

! A cantora Mallu Magalhães se apresenta amanhã, às 22h,
no Espaço Mog (Rua Doutor Armando Sales de Oliveira, 377,
Taquaral, Campinas, 3308-5587). Ingressos: R$ 25 a R$ 60.

OObservatório Jean Nicolini
está aberto de segunda a
sexta, das 17h30 às 19h45;
domingos, das 17h às 21h.
Ingressos a R$ 3,00. Neste
mês há atividades como
palestras e exposições.

Divulgação

Cedoc/RAC

Amanhã e domingo será
realizada a tradicional festa
julina promovida pela
Sociedade Amigos do Bairro
Cambuí, em Campinas, na
Praça Pedro de Magalhães
Junior (Rua dos Alecrins,
próximo ao número 500).
Amanhã, das 18h às 22h; no
domingo, 17, das 12h às 17h. A
entrada é franca. Para atender
moradores do bairro e também
visitantes de outras localidades,
a entidade oferece a
diversidade culinária junina,
com bebidas e comidas típicas
e diversas atrações culturais
para todos os gostos.
Quem for à festa amanhã, terá

oportunidade de ouvir o grupo
campineiro Serenata Brasileira,
às 19h. Utilizando figurinos de
época e acompanhados por
violão 7 cordas, clarinete e
percussão, os músicos desfilam
canções representativas da
seresta brasileira, de modinhas
às composições pré-bossa
nova, com belos arranjos
instrumentais e vocais. No
domingo, a partir das 15h,
haverá apresentação da peça
de teatro Bosque dos Ipês. O
espetáculo traz questões
ligadas à conscientização
ambiental, amizade,
responsabilidade individual e
coletiva.

Divulgação

A banda Jack Flash, que toca covers dos
Rolling Stones, faz show hoje, às 23h, no
Sebastian Bar (Rua D. Maria Umbelina
Couto, 79, Guanabara, fone 3212-1508). No
repertório, clássicos e “lados B” da banda
britânica. Ingressos: R$ 15,00 (mulheres) e
R$ 17,00 (homens).

A cantora Vanessa Costa, vencedora do
Festival da Canção da Unicamp em 2010, é a
atração de hoje do Projeto Mulheres do
Samba no Tonico’s Boteco (Rua Barão de
Jaguara, 1.373, Centro, 3236-1664). No
show, que começa às 21h30, sambas de
autores clássicos. O couvert é de R$ 12,00.

PIANO

Cambuí realiza festa julina
com apresentação da banda

Sinfônica interpreta obra
célebre de Pietro Mascagni
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A PIANISTA Júlia Tygel: repertório do disco e do show é composto
por 13 obras que fundem a música popular brasileira e o clássico

CONCERTO terá como regente
o maestro Parcival Módolo

O GRUPO Serenata Brasileira se apresenta amanhã, às 19h, com
um repertório de modinhas e composições pré-bossa nova
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