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Popular, erudito e os Entremeados de Julia
Tygel
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Um misto de canções populares com o toque e o refino do erudito. Apreciar canções de
Edu Lobo, Tom Jobim, Chico Buarque com o toque e a sutileza da pianista e compositora
Julia Tygel em seu trabalho Entremeados.
O CD foi gravado entre novembro de 2009 e junho de 2010 no Estúdio Salaviva, no Espaço
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Cachuera! Os técnicos responsáveis são: Carlos KK Akamine, Alberto Ranelucci,
coordenou os trabalhos de mixagem. Arte gráfica de Teresa Maita, foto de Renata Ursaia,
Martin Tygel e Pim Lopes.Os músicos participantes foram: Vana Bock (violoncelo),
Adriana Holtz (violoncelo) e João Taubikin (contrabaixo acústico).

Entremeados é uma fusão da formação de Julia em música erudita e seu amor a música
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popular brasileira. Cada composição interpretada pela pianista é regada pelo seu contato
com a diversidade cultural estimulada desde a sua infância.
As linguagens e os universos, popular e erudito , se entrecruzam em um meio de tantas
possibilidades . Cada arranjo de Tygel nasceu do desafio de respeitar a beleza e a
singularidade de cada composição, ao trabalhar formas, variações e a sensação de estar a
serviço do que cada peça quer expressar naquele momento.
Coisas em interior, misturadas, colocadas no meio de algo apreciado da forma tradicional
com uma interpretação diferente. Essa é a proposta de Entremeados e a criatividade de
Julia Tygel.
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