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CADERNO A
22.nov.2011     Redação
Pianista se apresenta no palco do Sesi

AO PIANO “Júlia Tygel -
Entremeados” é o nome do
trabalho da artista, que sobe
ao palco do Sesi na quinta-
feira

Nesta quinta-feira os
mogianos terão a
chance de conferir o
trabalho da pianista
Júlia Tygel. A
instrumentista

apresenta canções de seu mais recente trabalho, a partir das 20
horas, no auditório do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Braz
Cubas. A entrada é gratuita e livre para todas as idades.

"Júlia Tygel – Entremeados" é o nome do trabalho da artista que traz
arranjos para piano e violoncelo em releituras de obras de Edu Lobo,
Chico Buarque e Tom Jobim. Entre as canções do repertório estão
"Beatriz", "Eu não Existo sem Você", "Retrato em Preto e Branco" e
"Estrada Branca". O CD conta com produção de Benjamim Taubkin.

Além de pianista, Julia também compõe e pesquisa ritmos e gêneros
da música. Ela que é doutoranda em Análise Musical na USP, realiza
parte de seus estudos nos Estados Unidos, na City University of New
York. A artista iniciou seus estudos de piano erudito aos 7 anos, mas
desde essa época tem contato e apreço pela música popular
brasileira. Participou de festivais pelo País e no exterior, onde
apresentou trabalhos em diversos congressos.

Em São Paulo ela realiza concertos com frequência e, geralmente, na
companhia de violoncelistas. A apresentação desta quinta-feira faz
parte da programação do projeto "Sesi Música 2011 – Popular". A
iniciativa tem como objetivo levar música dos mais diversos gêneros
para as unidades da instituição e assim contribuir para a formação de
público.

Pela unidade mogiana, por exemplo, já passaram artistas como o
quarteto Viola Arranjada, o Trio Canzona, entre outros. O Sesi está
em funcionamento na Rua Valmet, 171, Braz Cubas. Mais
informações ainda podem ser adquiridas pelo telefone 4727-1777.
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