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Exército vietnamita investiga
procedência de misteriosas "bolas
espaciais"

Principais praias avaliam a
temporada

Júlia Tygel investigou processos composicionais de VillaLobos e Bartók | Foto: Luciano Pereira / Divulgação /
CP
Hotéis de qualidade no Nordeste
com diárias a menos de R$300
(Zarpo Magazine)

Xixi no Lugar Certo

No final da tarde deste domingo, às 18h, o

Patrocinado

Santander Cultural (Sete de Setembro, 1028)

Veja o destino do dólar e confira se
ainda vale a pena comprá-lo

apresenta a pianista e compositora Júlia Tygel

(Empiricus)

para um belo show em Porto Alegre. Em arranjos
para músicas de Chico Buarque, Edu Lobo, Tom

Patrocinado

Jobim, Milton Nascimento, Dori Caymmi, Guinga e
outros compositores, além de peças autorais, a

Os 3 maiores erros
que todo dono
comete!

jovem artista transita entre os universos popular e

Saiba mais

Relatório da PF aponta possível
envolvimento de Lula em práticas
criminosas

erudito, ao lado da violoncelista Vana Bock. O
ingresso custa R$ 12.
O projeto musical teve início com o CD

"Entremeados", lançado em 2011. Entre 2012 e meados de 2014, Júlia afastouse dos
palcos para dedicarse integralmente ao seu doutorado em música, realizado na USP e
na City University of New York com bolsa Fulbright. Nele, investigou processos
composicionais de VillaLobos e Bartók baseados em repertórios tradicionais,
agregando novas inspirações para seus arranjos e composições. Com essas novas
influências, após a defesa de sua tese, ela retomou a escrita de novos arranjos para o
projeto "Entremeados", apresentados nesta nova fase.

Justiça nega pedido de
Suzane Von Richthofen
para cursar faculdade

Saiba Mais

PSDB vai "botar a cara" nos Acidente mata todos os
protestos pró-impeachment, membros da banda indie
afirma Aécio
Viola Beach
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