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Júlia Tygel é pianista, compositora e pesquisadora em Música (Foto: Renata
Ursaia)
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Júlia Tygel faz releituras de Chico Buarque e Tom Jobim
 

Texto:   
 

Espetáculo apresentado neste sábado, dia
1º, no Sesi Sorocaba, traz arranjos para
piano e violoncelo em releituras de obras
de Edu Lobo, Chico Buarque e Tom Jobim,
além de composições inéditas. O show,
intitulado "Entremeados", é da cantora Júlia
Tygel e começa a partir das 20 horas com
entrada gratuita. A atração faz parte da
programação do Projeto "Sesi Música 2011
- Popular".

No limiar entre o erudito e o popular, o
repertório foi recentemente gravado no CD
"Júlia Tygel - Entremeados", sob produção
musical de Benjamim Taubkin e
financiamento da Prefeitura de Campinas. 

Estão programadas para esta noite as
canções "Beatriz" (Edu Lobo e Chico
Buarque), "Eu não existo sem você" (Tom
Jobim e Vinicius de Moraes), "Ciranda da
Bailarina" (Edu Lobo e Chico Buarque),
"Valsinha" (Vinicius de Moraes e Chico
Buarque), "Invenção sobre um número
telefônico" (Júlia Tygel), "Improviso" (Júlia

Tygel), "Estrada Branca" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), "Casa Forte" (Edu Lobo), "Senhorinha" (Guinga e Paulo Cesar
Pinheiro), "Retrato em branco e preto" (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), "Barroca" (Júlia Tygel) e "Roda Viva" (Chico Buarque).

Júlia Tygel é pianista, compositora e pesquisadora em Música. Atualmente é doutoranda em Análise Musical na USP, realizando
parte de sua pesquisa na City University of New York. Júlia iniciou seus estudos de piano erudito aos 7 anos, tendo desde cedo
interesse e contato com a música popular e tradicional brasileira. 

Participou de festivais no Brasil e exterior, apresentou trabalhos em diversos congressos de pesquisa em música e tem se
apresentado com regularidade em São Paulo, sobretudo em concertos solo e em duo com violoncelo.

SERVIÇO - O show da pianista Júlia Tygel está marcado para às 20 horas deste sábado (1º), no Teatro do Sesi Sorocaba (Rua

Gustavo Teixeira, s/nº, Mangal). A entrada é livre. Mais informações pelo telefone (15) 3388-0440/3388-0458
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