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Pianista e compositora Júlia Tygel é atração no Santander Cultural | O Sul
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Pianista e compositora Júlia Tygel é
atração no Santander Cultural

MAIS ACESSADAS

Cientistas
descobrem solução
melhor do que o
Viagra
Casal tira a roupa
em cima de um
No concerto deste domingo (26), Júlia Tygel (D) vai transitar entre os universos popular
e erudito, ao lado da violoncelista Vana Bock. (foto: Luciano Pereira/divulgação)
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Apresentadora

Neste domingo (26), às 18h, o Santander Cultural traz a pianista e compositora
Júlia Tygel. Em arranjos para músicas de Chico Buarque, Edu Lobo, Tom Jobim,
Milton Nascimento, Dori Caymmi, Guinga entre outros compositores, além de
peças autorais, a jovem artista transita entre os universos popular e erudito, ao
lado da violoncelista Vana Bock.
Entre 2012 e meados de 2014, Júlia afastou-se dos palcos para dedicar-se
integralmente ao seu doutorado em música, realizado na USP e na City University
of New York com bolsa Fulbright. Nele, investigou processos composicionais de
Villa-Lobos e Bartók baseados em repertórios tradicionais, agregando novas
inspirações para seus arranjos e composições. Com essas novas influências, após
a defesa de sua tese, Júlia retomou a escrita de novos arranjos para o
projeto Entremeados, apresentados nesta nova fase.
Os concertos vinculados ao CD ocorreram no estado de São Paulo em 2011 com
ótima repercussão de público e crítica. Em 2012, o show foi apresentado em Nova
York, recebendo também apoio do Consulado Brasileiro. Nos EUA, Júlia
apresentou-se ao lado da violoncelista Jody Redhage, do grupo Chamber Music
Society de Esperanza Spalding.
Serviço
Concerto de Júlia Tygel
Quando: domingo (26), às 18h
Onde: Sala Multiuso do Santander Cultural (Sete de Setembro, 1028 / Centro
Histórico de Porto Alegre)
Quanto: R$ 12
http://www.osul.com.br/pianista-e-compositora-julia-tygel-e-atracao-no-santander-cultural/
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Ana Maria Braga é
proibida de
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Menino de 16 anos
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