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Ameaça de bomba faz TAM esvaziar aeronave
by V&C Artigos e Notícias - 1 hour ago
Uma ameaça de bomba em um voo da TAM, que sairia do Rio com destino a Frankfurt (Alemanha), fez com que a aeronave tivesse de ...
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QUEM TEM MEDO DE MÚSICA
CLÁSSICA? "Caicó" (Folclore Brasileiro)
será tocado amanhã sob forma de música
erudita em São Paulo
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nossaa... eu tenho tres filhos e que Deus os
abenç... - Monday, July 25, 2011 - Anonymous

Júlia Tygel toca Caicó em piano

Nosso sertão caicoense já foi cantado e tocado de várias formas, a principal
delas, pelos acordes da sanfona, mas amanhã, a compositora e pianista Júlia
Tygel muda essa história. Ela apresentará seu novo CD de nome
Entremeados, em São Paulo no Sesc Vila Mariana. Com base na sua
experiência em escrever arranjos de obras de Brahms e Beethoven para piano e
violoncelo durante a sua graduação em música na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), ela fez um arranjo incrivel de piano para um clássico da
música nordestina. Caicó (Folclore Brasileiro). Quem não lembra, é mais ou
menos assim Oh mana deixe eu ir, oh mana eu vou só.Oh mana deixe eu ir pro
sertão de Caicó. Vale a pena ouvir Caicó nos sons suaves de um piano.
O show é amanha às 20h30
Sesc Vila Mariana - Auditório
Rua Pelotas, 141 - Vila Mariana
Tel.: 5080 3000
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Para escutar Caicó (Folclore Brasileiro) em piano clique AQUI
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