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Mais fotos

Trio Quintina faz releitura de músicas de circo
Um homem banda, uma cabeça de balão e um mágico
especialista em levitação estão em cena juntos no mais novo
show do Trio Quintina, intitulado CYRK. Bizarro, talvez seja a
expressão que melhor defina o trabalho. Além da sensação
de estranhamento CYRK é garantia de diversão e,
principalmente, de boa música. O título do show CYRK
significa circo em polonês. Gabriel Schwartz (flauta, flautim,
sax sopranino, bateria, voz), Gustavo Schwartz (guitarra,
cavaco, bateria, pandeiro, voz) e Fabiano Silveira, o Tiziu
(violão de sete cordas, voz) integram o Trio e dividem o palco
com dois convidados especiais: o músico João Gomes (baixo
acústico) e o performer circense Yamba Daher. Outro nome
de peso envolvido neste projeto é o do diretor teatral Marcio
Abreu, da Companhia Brasileira de Teatro, que assina a
direção cênica do show.
As obras dos cineastas David Lynch e Stanley Kubrick
povoam as referências do universo de CYRK, cuja proposta é
revelar a música de forma não convencional. O repertório
inclui, em sua maior parte, canções próprias e inéditas,
compostas para este trabalho e, também, obras consagradas
da MPB como Piruetas de Chico Buarque, Gargalhada de
Pixinguinha e Bicicleta de Toquinho e Mutinho, sucesso na
voz de Simone. "A escolha e a criação do repertório foram
influenciadas pelo tema e as músicas "emprestadas"
ganharam uma estética contemporânea", revela o músico
Gustavo Schwartz.

Ingresso: R$ 12 inteira e R$ 6 (meia), estudantes, idosos,
clube do assinante gazeta do povo, crianças até 10 anos.
Data(s): 08/10/2010 a 10/10/2010. e 15/10/2010 a
17/10/2010.
Horários: Apresentações: sexta e sábado, às 21h e
domingo, às 17h
Espaço cultural: Teatro do Paiol
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Ao som de Maxixe
Machine, uma tarde de
plantio de árvores
Dando continuidade à ação
de compensação das
emissões de carbono,
iniciada durante a 28ª
Oficina de Música de
Curitiba, que…
Um concerto espiritual
com a Camerata Antiqua
de Curitiba
Composições do verdadeiro
"negro spiritual" iniciam o
concerto preparado pela
Camerata Antiqua de
Curitiba para este fim de
semana, sob…
Grupo Molungo abre
temporada do Música nos
Parques
O Parque Barigüi abriga, às
15h30 deste domingo (26),
a estreia da quinta edição
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