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Quarteto Villani referencia a
música erudita
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Apresentação será no Sesi Rio Claro e contará com obras para quatro
instrumentos compostas por músicos brasileiros. O concerto será nesta
sexta-feira, às 20h, com entrada gratuita
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Quarteto Villani (Foto: Euprhem Denagon)

O Sesi Rio Claro recebe nesta sexta (11), às 20h, o Quarteto Villani, grupo camerístico que
apresentará o concerto Encantos do Brasil, uma homenagem à música erudita brasileira. A
proposta é levar ao grande público composições que fazem parte do patrimônio cultural
brasileiro, mostrando sua variedade rítmica bem como o diálogo entre o erudito e o popular.
O quarteto é formado por Marco André dos Santos na flauta transversal, Cláudio Dias, violino,
Boaz de Oliveira, violoncelo, e Janaína Gargiulo, piano. O repertório inclui obras de Villani-

últimas

+ lidas

+ comentadas

Exposição: Reflexos
pelo Caminho
22/2  12h39

Côrtes, Júlia Tygel, Eduardo Escalante e Edson Hansen Sant’Ana, todos compositores nacionais
ver resumo.

Os ingressos para essa apresentação são gratuitos e já podem ser reservados por meio do sistema
Meu SESI (www.sesisp.org.br/meu-sesi). Alguns exemplares serão distribuídos na bilheteria do
teatro no dia do evento. O recital é uma proposta do projeto SESI-SP Música, que leva à sociedade
apresentações gratuita de música, democratizando o acesso à cultura e promovendo a difusão do

Cia. Pé de Cana se
apresenta em Rio
Claro
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conhecimento.

ver resumo.

Rio Claro recebe
evento Energia em
Sua Vida
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Agenda

11 de Dezembro de 2015
ver resumo.
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Onde

20h
Entrada gratuita.
Os ingressos podem ser reservados pelo site www.sesisp.org.br/meusesi. As
reservas são liberadas para as apresentações que acontecem na mesma
semana, a partir de segunda, às 12h, e até quarta, às 17h. Uma cota de
ingressos também será distribuída na bilheteria da unidade até 1h antes do
espetáculo.
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